รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 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
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
นางสายใจ จันทร์แสงกุล
นายสุนทร ผอมทอง
นางสาวสุทิศา ชัยเจริญ
นางปรารถนา สุดสาย
นายสุบณ
ิ รัตนพันธ์
นางสุรีรัตน์ สุปันตี

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
หัวหน้าส่านักปลัด
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลายมือชื่อ
ไพฑูรณ์ คงเดิม
นิโรจน์ จันทร์เมฆ
สายใจ จันทร์แสงกุล
สุนทร ผอมทอง
สุทศิ า ชัยเจริญ
ปรารถนา สุดสาย
สุบณ
ิ รัตนพันธ์
สุรีรัตน์ สุปันตี

หมาย
เหตุ

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

9
10

นางสาวจันทิมา กุลจู้
นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์

นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล

จันทิมา กุลจู้
สุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

-

-

-

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ที่
-

หมาย
เหตุ
-

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-สกุล
นางสมพร แสงแก้ว
น.ส.รัตน์ถาพร สุทธิโพธิ์
ด.ช.ประกาย จงจิตต์
ด.ช.อิษฐิกร สุขอ่อน
ด.ญ.จุฑาทิพย์ มนตรีสวัสดิ์
ด.ช.ธนากร ธะดาดิษฐ์
ด.ช.กันตา ศรีนุ้ย
ด.ญ.อภาวดี สงพัฒน์แก้ว
ด.ช.รังศิณี น่านโพธิ์ศรี
ด.ช.กิตตินันท์ พงษ์สมุทร์
ด.ช.รัชชานนท์ คงรบ
ด.ญ.อารยา จินตพัฒน์
ด.ญ.ธัญญธรณ์ คงแก้ว
ด.ญ.สิรินทรา สุเวช
ด.ช.วันเฉลิม จงจิตต์
ด.ช.กวิน ถินพัฒน์
ด.ช.ศรัณยู อภิโมทย์
ด.ช.ณัฐธิดา รักซือ

ครู ร.ร.บ้านแสนสุข
ครู ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข

หมาย
เหตุ

สมพร แสงแก้ว
รัตน์ถาพร สุทธิโพธิ์
ประกาย จงจิตต์
อิษฐิกร สุขอ่อน
จุฑาทิพย์ มนตรีสวัสดิ์
ธนากร ธะดาดิษฐ์
กันตา ศรีนุ้ย
อภาวดี สงพัฒน์แก้ว
รังศิณี น่านโพธิ์ศรี
กิตตินันท์ พงษ์สมุทร์
รัชชานนท์ คงรบ
อารยา จินตพัฒน์
ธัญญธรณ์ คงแก้ว
สิรินทรา สุเวช
วันเฉลิม จงจิตต์
กวิน ถินพัฒน์
ศรัญยู อภิโมทย์
ณัฐธิดา รักซือ
/ผู้เข้าร่วมรับฟังการ……

-3ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับ
ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ-สกุล
ด.ญ.ฐิติมา สุขขี
ด.ญ.ชนินาถ แสงสุวรรณ์
ด.ช.ชีวานนท์ ครุฑธิราช
ด.ช.พัชรพงษ์ บัวตุ๋ย
ด.ญ.กัลยารัตน์ ศรีนุ้ย
ด.ช.ณัฐพงษ์ สุขขี
ด.ญ.อลิสา ศิริ
ด.ญ.รุ่งนภา ชุมมะ
ด.ญ.ปณิดา ศึกเสือ
ด.ช.ฉัตรมงคล เพชรประดับ
ด.ช.สรชัย ศรีสุวรรณ
ด.ญ.กชกร คุ้มทรัพย์
ด.ช.ภัคพล ศรีระษา
ด.ช.เอือ้ อังกูร สุขอุ่น

ตาแหน่ง
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข
นักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ฐิติมา สุขขี
ชนินาถ แสงสุวรรณ์
ชีวานนท์ ครุฑธิราช
พัชรพงษ์ บัวตุ๋ย
กัลยารัตน์ ศรีนุ้ย
ณัฐพงษ์ สุขขี
อลิสา ศิริ
รุ่งนภา ชุมมะ
ปณิดา ศึกเสือ
ฉัตรมงคล เพชรประดับ
สรชัย ศรีสุวรรณ
กชกร คุ้มทรัพย์
ภัคพล ศรีระษา
เอือ้ อังกูร สุขอุ่

เปิดประชุม เวลา…..

-4เปิดประชุม เวลา 10.00 น.
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น คณะผู้บริ หาร หัวหน้า ส่ว น
เลขานุการสภาฯ

ราชการ เจ้าหน้า และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ครั้งนี้เป็นการเรียกประชุม
สภาสมัยวิสามัญ ครัง้ ที 2 ประจ่าปี 2560 วันจันทร์ที 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประกาศอ่าเภอพนมเรือง เรียกประชุมสภา
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยวิสามัญ ครัง้ ที 2 ประจ่าปี พ.ศ.2560 ด้วยเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่นมีความจ่าเป็นต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัย
วิสามัญ ครั้งที 2 ประจ่าปี พ.ศ.2560 มีก่าหนดไม่เกินสิบห้าวัน เพือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพิมประจ่าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 5 รายการ เป็น
เงิน 1,088,000.- บาท ดังนี้ 1)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายซอยหลั งเขา หมู่ ที 1 ต่า บลคลองชะอุ่ น 2)โครงการปรั บปรุง ทีดิ นเตรี ย ม
สถานทีก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข หมู่ที 2 ต่าบลคลองชะอุ่น 3)จัดซื้อ
โต๊ะหมู่บูชา แบบแท่นบูชา 9 ชิ้น จ่านวน 1 ชุด 4)จัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็ก (โต๊ะขาว)
กว้าง 60 ซม. ยาว 1.5 เมตร จ่านวน 20 ตัว 5)จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม จ่านวน
30 ตั ว และขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมประจ่ า ปี 2560 จ่ า นวน 6 โครงการ
งบประมาณ 9,656,000.- บาท ดั ง นี้ 1)จ่ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า ง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทับคริสต์ ซอย 7 หมู่ที 3 2)จ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที 4
สายภักดีโยธาเชือมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 จ่ากัด บ้านบางคราม หมู่ที 6 3)จ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยศาสติ ไมตรี หมู่ที 5 4)จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายบ้านบางหลุด หมู่ที 13 เชือมต่อบ้านแสนสุข หมู่ที 2 5)จ่ายขาดเงินสะสม
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 13 6)จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านบ้านบางบ้าน หมู่ที 8 ถึงบ้านบางหิน หมู่ที 5 และบ้านบางคราม หมู่ที
6 นั้น

/อ่าเภอพนมพิจารณา…..

-5อ่าเภอพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพือประโยชน์แก่กิจการของเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่ น และเพื อให้ เ ทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น สามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยข้ อ บัง คับ การประชุ มสภาท้ องถิ 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 3877/2559 ลงวันที 11 ตุลาคม 2559 ได้มอบ
อ่านาจให้นายอ่าเภอเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ จึงอนุญาตให้เทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น เปิดประชุมสภาเทศบาลต่าบล สมัยวิสามัญ ครั้งที 2 ประจ่าปี
พ.ศ.2560 มีก่าหนดไม่เกินสิบห้าวัน
บัดนีส้ มาชิกสภาฯ เข้าร่วม 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ล่าดับต่อไปขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายส่าเริง แก้วฉ่า

1.1 ขอเชิญประชุมสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับกฎหมาย ป.ป.ช.

ประธานสภาฯ

ด้วยส่านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเจ้ าหน้ าที ทางภาครั ฐเพือให้ค วามรู้ เกี ยวกั บ กฎหมาย ป.ป.ช. ทีเกี ยวข้ องกั บ
หน่วยงานของทางราชการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยเฉพาะเรืองการป้องกันการ
ทุจริต การับเรืองชี้มูลความผิดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึงเป็นเรืองทีมีความ
ใกล้ชิดและเกียวข้องโดยตรงกับทุกส่วนราชการ โดยได้จัดประชุมสัมมนาในวันจันทร์
ที 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะ
อุ่น
1.2 ขอเชิ ญ เป็ น เกี ย รติ ใ นพิ ธี เ ปิ ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายใน “Uppatham

Games

2017” ด้ ว ยโรงเรี ย นอุ ป ถั ม ภ์ วิ ท ยาพนม ก่ า หนดจั ด วั น แข่ ง ขั น กี ฬ าภายใน
“Uppatham Games 2017” ซึงให้ชือว่า “UNLIMITTED LOVE KING” ระหว่างวันที
6-7 กรกฎาคม 2560 เพือเป็นเกียรติกับโรงเรียนและเป็นก่าลังใจให้แก่ผู้บริหาร
/ครู บุคลากรและ…..
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ต่าบลคลองชะอุ่น ในวันพฤหัสบดีที 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.
1.3 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ด้วยโรงเรียนบ้านแสนสุข มีความประสงค์
จะน่าคณะสภานักเรียนและคุณครูทีรับผิดชอบ เข้าศึกษาดูงานในเรืองการประชุม
สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เพือน่าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนากิจกรรม
สภานักเรียนของโรงเรียนบ้านแสนสุข จ่านวน 30 คน และครูทีรับผิดชอบจ่านวน 2
ท่าน เข้าศึกษาดูงานในวันจันทร์ที 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
1.2 คณะผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม

นายกเทศมนตรีฯ

นายไพฑู ร ณ์ คงเดิ ม นายกเทศมนตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ก่ อ นอื นผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีฯ ขอต้อนรับคณะครูนักเรียน ร.ร.บ้านแสนสุข ทีได้เข้าศึกษาดูงานใน
เรืองของกิจการสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ซึงเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นเป็น
หน่วยงานของรัฐทีอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากทีสุด
แจ้ ง ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ มเติ ม และ
เปลียนแปลง (ฉบับที 4) ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้จัดท่าแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) เพิมเติม และเปลียนแปลง (ฉบับที 4) โดยผ่านกระบวนการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ น พ.ศ.2548 ข้ อ 22 และตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที มท
0810.3/ว 7487 วันที 26 ธันวาคม 2559 เรือง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 นั้น

/ในการนี้ ผู้บริหาร…..

-7ในการนี้ 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 (ฉบับที 4) ตาม
ข้อ เสนอเพื อพิจ ารณาของคณะกรมการพัฒ นาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ดัง นั้ น
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เพิมเติม และ เปลียนแปลง (ฉบับที 4) ให้เป็นแผนพัฒนาของเทศบาลต่าบลคลองชะ
อุ่นต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ประกาศ ณ วันที 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2560
2) แจ้ ง ประกาศใช้แ ผนการดาเนิ นงาน ประจ าปีง บประมาณ (พ.ศ.
2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
แจ้ ง ประ กาศใช้ แ ผนการด่ า เ นิ น งาน ประ จ่ า ปี ง บ ประ มาณ (พ.ศ.
2560 เพิมเติม (ฉบับที 2) ตามทีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนา
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้ด่าเนินการรวบรวม แผนงาน โครงการพัฒนาต่างๆ
จัดท่าเป็น (ร่าง) แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิมเติม (ฉบับ
ที 2) เพือใช้เป็นเครืองมือในการควบคุมการด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ให้เกิดความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สูงสุด รวมทั้งเป็นเครืองมือ ในการติ ดตามและประเมิน ผลการด่ าเนิ นงานประจ่า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น และได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
แล้วนั้น
เทศบาลต่า บลคลองชะอุ่น จึงขอประกาศใช้แผนการด่าเนินงาน ประจ่า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพิมเติม (ฉบับที 2) ต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2559 ข้อ 26 จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ประกาศ ณ วันที 8 เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2560
3) แจ้งประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4
ปี (พ.ศ.2561-2564) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
/แจ้งประกาศใช้แผน.....
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ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้วยส่านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งข้อหารือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ในการขับเคลือนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที 3 (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที 1 “การสร้าง
สังคมทีไม่ทนต่อการทุจริต” และยุทธศาสตร์ที 2 “ยกระดับเจตจ่านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต ” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินด่าเนินโครงการส่งเสริม
ท้อ งถิ นปลอดทุจ ริ ต เพื อส่ งเสริ ม ให้ ผู้ บ ริห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น แสดง
เจตจ่านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท่าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ดังนั้น เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับ
นี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกัน ประกาศ ณ วันที 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2560
4) แจ้งประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 4 ปี ของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น (พ.ศ.2560-2564) (รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ)
แจ้ ง ประกาศใช้ แ ผนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ 4 ปี ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น (พ.ศ.2560-2564) ด้วยคณะรัฐมนตรี
มติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที 3 (พ.ศ.2560-2564) และตามค่า สังคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที
69/2557 เรือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้
ก่าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก่าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมชิ อบในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวังเพือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตมิชอบได้ เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นจึงได้จัดท่า
แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตประพฤติมิช อบของเทศบาล
/ต่าบลคลองชะอุ่น…..
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แนวทางในการด่าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ดั ง นั้ น เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น จึ ง ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิ อบ 5 ปี ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น (พ.ศ.
2560-2564) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประจ่าปีงบประมาณ 2560 และแผนปฏิบัติการ
ป้อ งกัน ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติมิ ช อบของเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น
ประจ่าปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึง
ประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ประกาศ ณ วันที 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
5) แจ้งประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5/2560 ประจาปี
งบประมาณ 2560 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
แจ้ ง ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ า ย ครั้ ง ที 5/2560 ประจ่ า ปี
งบประมาณ 2560 ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ย ประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น นั้ น
ด่าเนินการตั้งงบประมาณการรับทุกหมวดรายรับจ่านวน 53,500,000.- บาท และ
ประมาณการรายจ่ายทุกแผนงาน รวม 53,500,000.- บาท ซึงประกาศใช้เมือวันที
13 เดือนกันยายน พ.ศ.2556 นั้น
ในการนี้ เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มีความจ่าเป็นในการโอนงบประมาณ
รายจ่าย เนืองจากงบประมาณที ก่าหนดเดิม ไม่เ พีย งพอ และประสงค์ ตั้ง จ่ายเป็ น
รายการใหม่ โดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น และ อนุมัติจากสภา
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 2 ครั้งที 1 ประจ่าปี 2560 เมือวันที
29 พฤษภาคม 2560 โดยมีร ายการโอนงบประมาณรายจ่า ย รายละเอีย ดตาม
เอกสารทีแนบ
อาศั ย อ่ า นาจตามความในข้ อ 26 ข้ อ 27 และ ข้ อ 32 แห่ ง ระเบี ย บ
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 7 มิถุนายน พ.ศ.2560
/ระเบียบวาระที่ 2…..
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่ น สมั ยสามั ญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

ประธานสภาฯ

สมัยสามัญ สมัยที 2 ครัง้ ที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมือวันที 29 พฤษภาคม 2560
สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย เพิ มเติ ม หรื อ ไม่ ผมให้ เ วลา 5 นาที ส่ า หรั บ
ตรวจดูร ายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ อภิปรายเพิมเติ ม
หรือไม่ ถ้าไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรือแก้ไขเพิมเติม ผมขอมติ จ า กที ป ระชุ ม
สภาฯ เพื อรั บ รองรายงานการประชุ ม เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น สมั ย สามั ญ
สมัยที 2 ครัง้ ที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมือวันที 29 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 10 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน
มติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจาปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่าย
เป็ น รายการใหม่ จ านวน 5 รายการ เป็ น เงิ น 1,088,000. - บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหลัง
เขา หมู่ที่ 1 ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ
951,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ก่อนคณะผู้บริหารขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิม ขอเชิญท่านเลขานุการ

ประธานสภาฯ

สภาฯ ชีแ้ จงรายละเอียด
/น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก…..

-11น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้า และคณะครูนักเรียนทุกท่าน
เลขานุการสภาฯ

ดิฉันนางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก เลขานุการสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สืบเนือง
จากการเปิดวิสามัญ ได้มหี นังสือร้องเรียนของประชาชนในพื้นที ต่าบลคลองชะอุ่น ไป
ยังศูนย์ด่ารงธรรมอ่าเภอพนม ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที 1,3,4,5,6,8,13
ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีขอให้หน่วยงานผู้เกียวข้อง
ด่าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้่าเพือการอุปโภคบริโภค และขอให้ซ่อมแซม
ถนนลูก รังช่า รุด เนืองจากประชาชนในพื้นที ได้รับ ความเดือดร้ อนเป็ นจ่านวนมาก
รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วย ดังนั้น เพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพืน้ ที อ่าเภอพนมจึงขอให้ท่านพิจารณาด่าเนินการช่วยเหลือตามอ่านาจหน้าที ผล
เป็นประการใดแจ้งให้ศูนย์ด่ารงธรรมอ่าเภอพนมทราบด้วย ซึงหนังสือฉบับนี้อ่าเภอ
พนมแจ้งมาลงวันที 20 เมษายน 2560
หลังจากทีทางเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้ รับหนังสือจากอ่าเภอพนมแล้ว
นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ได้สังการให้กองช่างลงพื้นทีส่ารวจพร้อมประมาณ
ราคาค่าใช้จา่ ยพร้อมรายละเอียด (ปร.4 , ปร.5) ปลัดเทศบาลฯ ได้มอบหมายให้งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ตรวจสอบแผนพัฒนาของเทศบาล โครงการบรรจุในแผน
นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ได้สังการให้ส่านักปลัด กองคลัง กองช่าง รายงาน
เงินเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะไม่จ่าย ประจ่าปี 2560 โดยมีเงินเหลือจ่ายประมาณ
1,190,000.- บาท และนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ได้สังการให้แก้ไขปัญหา
โดยให้ ก่อ สร้า งถนน และขยายเขตประปา และก่ อสร้า งระบบประปา โครงการที
ด่าเนินการ จ่านวน 8 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ จ่านวน 3 รายการ โดยจ่ายจาก
งบประมาณเหลือจ่ายก่อนหากไม่พอให้ขออนุมัติสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่ น จ่าย
จากเงินสะสม ซึงเงินสะสม ณ ปัจจุบันเหลือโดยประมาณ 13,000,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบั บที 2 และ 3) พ.ศ.2543 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2548
/ตามระเบียบกระทรวง…..

-12ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2)
พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อาจใช้ จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถินภายใต้เงือนไข (1) (2) (3)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.
2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากภาท้องถินภายใต้เงือนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึงอยูใ่ นอ่านาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ซึงเกียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการทีเป็นการเพิมพู น
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือกิจการทีจัดท่าเพือบ่าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
ตามทีกฎหมายก่าหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมือได้รับอนุมัติให้ใช้จา่ ยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถินต้อง
ด่ า เนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น หนึ งปี ถั ด ไป หากไม่
ด่าเนินการภายในระยะเวลาทีก่าหนดให้การใช้จา่ ยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพยงพอทีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ่าและกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค่านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
เนืองจากมีโครงการทีจะก่อสร้าง จ่านวน 8 โครงการ และจัดซื้อครุ ภัณฑ์
จ่ า นวน 3 รายการ โครงการที ขอ อนุ มั ติ จ่ า ยจากเงิ น เหลื อ จ่ า ย จ่ า นว น
1,088,000.- บาท โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีจ่านวน 5 รายการ และ
โครงการที จะจ่ า ยขาดเงิ น สะสมมี จ่ า นวน 6 โครงการ งบประมาณ จ่ า นวน
9,656,000.- บาท จึ ง ขอให้ ชี้ แ จงให้ ส มาชิ ก สภาได้ รั บ ทราบเพื อประกอบการ
พิจารณา
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-13นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธาน
นางสายใจ จันทร์แสงกุล

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที คณะครูนักเรียนทุก

รองนายกเทศมนตรีฯ ท่าน ดิฉันนางสายใจ จันทร์แสงกุล รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น เรืองที
เสนอใหม่ 5.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิมประจ่าปี พ.ศ.2560 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,088,000.- บาท (รายละเอียด
ตามเอกสารทีแนบ) 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ซอยหลั ง เขา หมู่ ที 1 ต่ า บลคลองชะอุ่ น อ่ า เภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
งบประมาณ 951,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ) ตามบันทึกข้อความ
ส่านักปลัด ที สฎ 54501/591 ลงวันที 30 มิถุนายน 2559 เรืองขอให้พิจารณา
สังการเพือแก้ไ ขปัญหาความเดื อดร้อนของประชาชน โดยคณะผู้บริหารอนุมัติใ ห้
ด่า เนิ น การ โดยนายกเทศมนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติก ารโอนงบประมาณตั้ ง จ่ า ยเป็ น
รายการใหม่ เพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และตั้งจ่ายรายการใหม่ที
จ่าเป็ น ซึงจากการสังการส่ารวจงบประมาณเหลือจ่าย และสังการให้แจ้งการโอน
งบประมาณ ตามบันทักข้อความกองช่าง ที สฎ 54503/154 ลงวันที 22 มิถุนายน
2560 บันทึ ก ข้อความกองคลัง ที สฎ 54502/- ลงวัน ที 26 มิถุน ายน 2560
บันทึกข้อความส่านักปลัด ที สฎ 54501/606 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 และ
บันทึกข้อความส่านักปลัด ที สฎ 54501/605 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 มี
รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
สายซอยหลั ง เขา หมู่ ที 1 ต่ า บลคลองชะอุ่ น อ่ า เภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
งบประมาณ 951,000.- บาท
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองสายใจ จันทร์แสงกุล ทีได้ชี้แจงฯ โอนเงินงบประมาณรายจ่ าย

ประธานสภาฯ

เพือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
สายซอยหลั ง เขา หมู่ ที 1 ต่ า บลคลองชะอุ่ น อ่ า เภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
งบประมาณ 951,000.- บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถาม
เพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ
/นายวินิจ ใจซือ…..

-14นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที และคณะครูนักเรียนโรงเรียน

สมาชิกสภาฯ

บ้านแสนสุขทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
เขต 2 ตามทีคณะผู้บริหารได้เสนอ เรืองนีก้ ็ได้เข้าแผนพัฒนาเพิมเติมแล้ว คิดว่าคณะ
ผู้ บ ริ ห ารคงมี ค วามจ่ า เป็ น ในการด่ า เนิ น การก่ อ สร้ า งถนนเส้ น นี้ จึ ง ได้ ย กขึ้ น มา
ด่าเนิ นการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายซอยหลังเขา หมู่ที 1
ดังนั้นเมือจ่าเป็นผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็เห็นด้วยและสนับสนุน ขอบคุณครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

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

ประธานสภาฯ

อภิ ป รายหรื อ สอบถามเพิ มเติ ม หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผมจะขอมติ โครงการก่ อ สร้ า ง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหลัง เขา หมู่ ที 1 ต่ า บลคลองชะอุ่ น
อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 951,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
2. โครงการปรับปรุงที่ดินเตรียมสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 งบประมาณ 65,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นางสายใจ จันทร์แสงกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที คณะครูนักเรียนทุกท่าน ดิฉัน
รองนายกเทศมนตรีฯ นางสายใจ จันทร์แสงกุล รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น โครงการปรับปรุง
ทีดินเตรียมสถานที ก่อสร้ างศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า นแสนสุข หมู่ที 2 งบประมาณ
65,000.- บาท ซึงนางสาวศุภมาศ ไกรสิทธิ์ ได้เป็นผู้บริจาคทีดินนี้เพือก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึงทางกองช่างได้ด่าเนินการส่ารวจพื้นทีประมาณการในรายละเอียด
งานถางป่า ขุดตอ งานขึ้นรู ปคั นทาง งานดิน งานหิน ผุ งานป้าย รายละเอียดตาม
เอกสารทีแนบ จึ งขอให้ สมาชิกสภาพิจารณาให้ค วามเห็น ชอบ โครงการปรับปรุ ง
ทีดินเตรียมสถานที ก่อสร้ างศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า นแสนสุข หมู่ที 2 งบประมาณ
65,000.- บาท
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-15นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่ า นรองสายใจ จั น ทร์ แ สงกุ ล สมาชิ ก สภาท่ า นใดต้ อ งการอภิ ป ราย

ประธานสภาฯ

สอบถามเพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที และคณะครูนักเรียนโรงเรียน

สมาชิกสภาฯ

บ้านแสนสุขทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
เขต 2 ตามทีได้มีผู้บริจาคทีดินให้กับเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น คณะผู้บริหารและ
เห็นความส่าคัญและใช้พื้นทีดังกล่าวในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอน่าเสนอ
ท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริ หารว่าเมือมีการปรับปรุงทีดินดังกล่าวแล้ว ใน
อนาคตก็จะท่าการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพือลูกหลานของเราชาวต่าบลคลอง
ชะอุ่น

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ ขอเชิญท่านวิทยา ช่านินวล

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ช่านินวล

กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ กท่าน กระผมนายวิ ทยา ช่า นินวล

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 โครงการปรับปรุงทีดินเตรียมสถานที
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข หมู่ที 2 งบประมาณ 65,000.- บาท ต้องมี
การปรับปรุงทีดินเพราะเป็นพืน้ ทีหนองน้่า ซึงน่าจะใช้งบประมาณมากกว่านี้ แต่นี้เป็น
การท่าปรับปรุงทีดินแนวขอบเขตและท่าคูระบายน้่า

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ช่านินวล ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

ประธานสภาฯ
นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ขอเพิมเติมเนื องจากว่าคณะครูได้เ ข้าร่ว ม
ประชุม ขอแจ้งว่าเมือมีการท่าแผนประจ่าปีขอให้น่าเรืองการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเข้าไว้ในแผนด้วย เพือให้คณะผู้บริหารด่าเนินการตามแผนงานต่อไป

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ตามทีมีผู้บริจาคทีดินให้กับทางเทศบาลนั้น ส่าหรับ
เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ส่ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที ผู้ เ กี ยวข้ อ ง เราได้ ข อ
/งบประมาณในการ.....

-16งบประมาณในการก่อสร้าง เพราะเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นมีงบประมาณมีค่อนข้าง
น้อย ตามนโยบายของรัฐบาลจะให้งบประมาณผ่านมายังกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ผมก็ได้สังการให้ปลัดแจ้งเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบด่าเนินการในเรืองจัดท่า
แผน ประมาณการงบประมาณ ผ่ า นไปยัง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองส่วนท้องถิน ในปีงบประมาณ 2561 ก็อาจจะได้งบประมาณมาเพือก่อสร้าง
ความคืบหน้าก็จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกเทศมนตรี ฯ สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดต้ อ งการอภิ ป รายหรื อ

ประธานสภาฯ

สอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอถามมติ 2. โครงการปรับปรุงทีดินเตรียม
สถานทีก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข หมู่ที 2 งบประมาณ 65,000.บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
3. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา แบบแท่นบูชา 9 ชิ้น จานวน 1 ชุด ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ งบประมาณ 8,500.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นางสายใจ จันทร์แสงกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที คณะครูนักเรียนทุกท่าน ดิฉัน
รองนายกเทศมนตรีฯ นางสายใจ จันทร์แสงกุล รองนายกเทศมนตรีฯ จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา แบบแท่นบูชา 9
ชิน้ จ่านวน 1 ชุด ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ 8,500.- บาท (รายละเอียด
ตามเอกสารทีแนบ) ปัจจุบันเทศบาลมีโต๊ะหมู่บูชา จ่านวน 1 ชุด แต่กิจกรรมมีประจ่า
ทุ ก เดื อ นและหลายกิ จ กรรม การจั ด ซื้ อ โต๊ ะ หมู่ บู ช าในครั้ ง นี้ เ พื อรองรั บ งานและ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของเทศบาล จึ ง ขอให้ ส มาชิ ก สภาฯ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ขอบคุณค่ะ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองสายใจ สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามเพิมเติม

ประธานสภาฯ

หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ 3. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา แบบแท่นบูชา 9 ชิ้น จ่านวน 1 ชุด
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ 8,500.- บาท
/มติที่ประชุมสภาฯ…..

-17มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
4. จั ด ซื้ อ โต๊ะ พั บ ขาเหล็ ก (โต๊ ะ ขาว) กว้ า ง 60 ซม. ยาว 1.5 เมตร
จานวน 20 ตัว งบประมาณ 35,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นางสายใจ จันทร์แสงกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที คณะครูนักเรียนทุกท่าน ดิฉัน
รองนายกเทศมนตรีฯ นางสายใจ จันทร์แสงกุล รองนายกเทศมนตรีฯ จัดซือ้ โต๊ะพับขาเหล็ก (โต๊ะขาว) กว้าง
60 ซม. ยาว 1.5 เมตร จ่านวน 20 ตัว งบประมาณ 35,000.- บาท (รายละเอียด
ตามเอกสารทีแนบ) โต๊ะพับขาเหล็กช่ารุดและไม่เพียงพอต่อการใช้ในงานกิจกรรม
ต่างๆ จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาในการจัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็ก (โต๊ะขาว)
กว้าง 60 ซม. ยาว 1.5 เมตร จ่านวน 20 ตัว งบประมาณ 35,000.- บาท
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณท่า นรองสายใจ จัน ทร์แ สงกุ ล สมาชิกสภาฯ ท่า นใดต้องการอภิป ราย

ประธานสภาฯ

สอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 4. จัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็ก (โต๊ะขาว)
กว้าง 60 ซม. ยาว 1.5 เมตร จ่านวน 20 ตัว งบประมาณ 35,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 10 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
5. จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม จานวน 30 ตัว งบประมาณ 28,500.บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นางสายใจ จันทร์แสงกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที คณะครูนักเรียนทุกท่าน ดิฉัน
รองนายกเทศมนตรีฯ นางสายใจ จันทร์แสงกุล รองนายกเทศมนตรีฯ จัดซื้ อเก้ าอี้ข าเหล็กบุ นวม จ่า นวน
30 ตัว งบประมาณ 28,500.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ) ตอนนีเ้ ก้าอี้บุ
นวมมีไม่เพีย งพอส่าหรับใช้บริการพีน้องประชาชนทีมาติดต่อราชการ จึงขอความ
/เห็นชอบและขอมติ…..

-18เห็นชอบและขอมติในการจั ดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม จ่ านวน 30 ตัว งบประมาณ
28,500.- บาท
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณท่า นรองสายใจ จัน ทร์แ สงกุ ล สมาชิกสภาฯ ท่า นใดต้องการอภิป ราย

ประธานสภาฯ

สอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5. จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม จ่านวน
30 ตัว งบประมาณ 28,500.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.2

ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมประจ าปี 2560 จ านวน 6 โครงการ

งบประมาณ 9,656,000.- บาท ดังนี้
1. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอน
กรีต ซอยทับ คริสต์ ซอย 7 หมู่ ที่ 3 ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวั ด
สุราษฎร์ธานี งบประมาณ 1,247,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ)
นางอุทัย วาดทอง

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

รองประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ก่อนจะมีการชี้แจงการจ่ายขาดเงินสะสม ผม
ขอรายงานยอดเงินสะสมทีน่าไปใช้ได้ คงเหลือ ณ วันที 30 พฤษภาคม 2560
ยอดเงินสะสมทีน่าไปใช้ได้ ณ วันที 30 กันยายน 2559
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.

33,816,953.43

5,385,971.64

ลูกหนี้-ค่าภาษี

123,024.00

ลูกหนี้-รายได้อืน

140,522.00

ยอดผลต่างจากการช่าระหนีร้ ะหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้
5,649,517.64
ยอดเงินสะสมทีน่าไปใช้ได้ ณ วันที 30 กันยายน 2559

28,167,435.79

หัก จ่ายขาดเงินสะสม
ส่ารองจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน

10,000,000.00
/เงินสมทบกองทุน…..

-19เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
โครงการวางท่อระบายน้่าภายในต่าบลคลองชะอุ่น

595,696.85
1,112,000.00

โครงการซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบางหิน

248,000.00

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 4

496,000.00

ส่ารองเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

4,000,000.00

ส่ารองกรณีสาธารณภัย 10% (12,206,256.58*10%) 1,220,625.66
รวมจ่าย

10,495,113.28

วันนีท้ างคณะผู้บริหารมีความจ่าเป็นต้องขอจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการ
ต่างๆ เพือแก้ไชปัญหาในเรืองถนนและระบบประปาตามหนังสือร้องเรียนทีผ่านมายัง
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ่าปี 2560 จ่านวน 6
โครงการ งบประมาณ 9,656,000.- บาท ก่อ นที จะมีการจ่ายขาดเงิน สะสมใน
โครงการที 1 ขอท่า ความเข้า ใจและน่า เรี ยนต่ อสมาชิก สภาฯ จ่า ยขาดเงิน สะสม
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทับคริสต์ ซอย 7 หมู่ที 3
ตามทีได้แ จกเอกสารให้กับ สมาชิกสภาฯ นั้นเป็นจุดเริ มต้นจากปากซอย ขอแก้ไ ข
เปลียนแปลงจุดเริมต้นจากกลางซอยเพราะเป็นจุดทีพีน้องชาวบ้านต้องการและเป็น
จุดทีล่าบากซึงต้องท่าคูระบายน้่าด้วย จึงมีความจ่าเป็นเริมจากจุดกลางซอย จึงขอ
ความเห็นชอบจากสมาชิกสภา จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัล ท์ ติก คอนกรี ต ซอยทั บคริ สต์ ซอย 7 หมู่ ที 3 ต่ าบลคลองชะอุ่ น อ่ า เภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 1,247,000.- บาท ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.04 ม. รวมระยะทาง 0.420 กม.
นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทีได้ชแี้ จงจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

รองประธานสภาฯ

แอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทับคริสต์ ซอย 7 หมู่ที 3 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม
จัง หวั ดสุ ราษฎร์ ธานี งบประมาณ 1,247,000.- บาท สมาชิ กสภาฯ ท่ านใด
ต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุ กท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่า บลคลองชะอุ่ น เขต 2 ก็ค งไม่ ติ ด ใจอะไรและเข้ าใจในสิ งที คณะ
ผู้บริหารได้น่าเสนอการจ่ายขาดเงินสะสม เพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพีน้อง
/ชาวต่าบลคลองชะอุ่น…..

-20ชาวต่าบลคลองชะอุ่น แต่เนืองจากผมได้ตั้งเอกสารการประชุมสภาเอาไว้และมีพีน้อง
ประชาชนเปิดดูแล้วบอกผมว่าไม่มขี องเขต 2 เลย ผมก็เลยบอกไปว่าเป็นความจ่าเป็น
ของคณะผู้บริหารเพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความจ่าเป็น
นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านวินิใจ ใจซือ สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ก็ถอื ว่าเป็น

รองประธานสภาฯ

ความคิดทีดี ซึงท่านก็รู้ถงึ ความล่าบากในพืน้ ทีเขต 2 ดิฉันขอฝากไปยังคณะผู้บริหาร
ด้ ว ยว่ า โอกาสต่ อ ไปถ้ า มี ก ารจ่ า ยขาดเงิ น สะสมขอฝากในพื้ น ที เขต 2 ด้ ว ยนะค่ ะ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านวิทยา
ช่านินวล

นายวิทยา ช่านินวล

กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ กท่าน กระผมนายวิ ทยา ช่า นินวล

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ตามทีท่านสมาชิกสภาฯ ในพื้นทีเขต 2
ได้อภิปราย ผมก็ดูว่าก็มโี ครงการจ่ายขาดเงินสะสมในพื้นทีเขต 2 ด้วยนะครับ ขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาและถือว่าเป็นการพัฒนาในพื้นทีต่าบลคลองชะอุ่นอย่าง
ทัวถึง

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านวิทยา ช่านินวล ดิฉันคิดว่าสมาชิกสภาฯ ทีน่าเสนอทุกโครงการเป็น

รองประธานสภาฯ

เรืองทีดีและครอบคุลมทั้งพื้นที สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถาม
เพิ มเติ ม หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ดิ ฉั น จะขอมติ 1.จ่ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า ง
ถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทับคริสต์ ซอย 7 หมู่ที 3 ต่าบลคลองชะอุ่น
อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 1,247,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
2. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตบ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 สายภักดีโยธา เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2
จากัด บ้านบางคราม หมู่ที่ 6 ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี งบประมาณ 2,552,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
/นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ…..

-21นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น โครงการที 2 จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านคลองหัวช้าง หมู่ที 4 สายภักดีโยธา
เชือมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 จ่ากัด บ้านบางคราม หมู่ที 6 ต่าบลคลองชะอุ่น
อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 2,552,000.- บาท ผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร หนา 0.04 ม. รวมระยะทาง 0.700 กม. จึงขอความเห็นชอบจากท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณครับ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาท่านใดต้องการ

ประธานสภาฯ

อภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 2. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านคลองหัวช้าง หมู่ที 4 สายภักดีโยธา
เชือมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 จ่ากัด บ้านบางคราม หมู่ที 6 ต่าบลคลองชะอุ่น
อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 2,552,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
3. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต สายซอยศาสติ-ไมตรี หมู่ที่ 5 ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี งบประมาณ 2,694,000.- บาท (รายละเอีย ดตามเอกสารที่
แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น โครงการที 3 จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยศาสติ -ไมตรี หมู่ที 5 ต่าบล
คลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 2,694,000.- บาท ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 ม. รวมระยะทาง 0.800 กม. รายละเอียดตาม
เอกสารทีแนบให้สมาชิกสภาฯ ขอบคุณครับ
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-22นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาท่านใดต้องการ

ประธานสภาฯ

อภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 3. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายซอยศาสติ -ไมตรี หมู่ที 5 ต่าบล
คลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 2,694,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
4. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตสายบ้านบางหลุด หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 ตาบลคลองชะ
อุ่ น อ าเภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี งบประมาณ 2,360,000. - บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิ กสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่ น โครงการที 4 จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายบ้า นบางหลุด หมู่ที 13 เชือมต่ อ
บ้านแสนสุข หมู่ที 2 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ
2,360,000.- บาท ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 ม. รวมระยะทาง
0.650 กม. จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาทุกท่าน ขอบคุณครับ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาท่านใดต้องการ

ประธานสภาฯ

อภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอ 4. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายบ้า นบางหลุด หมู่ที 13 เชือมต่ อ
บ้านแสนสุข หมู่ที 2 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ
2,360,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

/5. จ่ายขาดเงินสะสม…..

-235. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 ตาบลคลอง
ชะอุ่ น อ าเภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี งบประมาณ 310,000.- บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น โครงการที 5. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุด
เจาะบ่ อ บาดาล หมู่ ที 13 ต่ า บลคลองชะอุ่ น อ่ า เภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
งบประมาณ 310,000.- บาท สื บ เนื องมาจากแหล่ ง น้่ า ดิ บ ในคลองเพื อผลิ ต
น้่าประปาไม่สามารถผลิตน้่าประปาได้ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ก็ได้มีนโยบายในการขุด
เจาบ่อบาดาลเพือทีจะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุด
เจาะบ่ อ บาดาล หมู่ ที 13 ต่ า บลคลองชะอุ่ น อ่ า เภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
งบประมาณ 310,000.- บาท
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาท่านใดต้องการ

ประธานสภาฯ

อภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 13 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ 310,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
6. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านบาง
บ้าน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านบางหิน หมู่ที่ 5 และบ้านบางคราม หมู่ที่ 6 ตาบลคลองชะ
อุ่น อาเภอพนม จังหวัด สุร าษฎร์ธ านี 493,000.- บาท (รายละเอี ยดตาม
เอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ

/นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ…..

-24นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น โครงการที 6 จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านบางบ้าน หมู่ที 8 ถึงบ้านบางหิน หมู่ที 5 และบ้านบาง
คราม หมู่ที 6 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 493,000.- บาท
โครงการนีพ้ ีน้องได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน โครงกานี้ก็ต้องขอความเห็นชอบ
จากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอบคุณครับ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญท่านอุทัย วาดทอง

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2

นางอุทัย วาดทอง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางอุทัย วาดทอง สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ดิฉันในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็มีความยินดีทีทาง
อ่าเภออนุญาตเปิดประชุมวิสามัญ ในเรืองการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 5 รายการ และขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจ่าปี 2560 จ่านวน 6 โครงการ ดิฉันก็มีความยินดีเพราะ
โครงการเหล่านี้ได้บรรจุอยู่ในแผน 4 ปี เพราะเป็นความต้องการและปัญหาความ
เดือดร้อนของพีน้องประชาชน ซึงดิฉันเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาก็เห็นถึงความ
ล่าบากของพ่อแม่พีน้องทีรอคอยอยู่ ซึงในเรืองโครงสร้างพืน้ ฐานเป็นอันดับหนึง ดิฉัน
คิดว่าครัง้ ต่อไปก็ควรเอาโครงการดีๆ เหล่านี้มาน่าเสนอเพือแก้ไขปัญหาในพื้นทีๆ ที
ล่าบากอย่างทัวถึง ขอบคุณค่ะ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านอุทัย วาดทอง สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 สมาชิก

ประธานสภาฯ

สภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอถามมติ
6. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านบางบ้าน หมู่ที 8 ถึง
บ้า นบางหิ น หมู่ ที 5 และบ้ า นบางคราม หมู่ ที 6 ต่ า บลคลองชะอุ่ น อ่ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 493,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

/ระเบียบวาระที่ 6…..

-25ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 หัวสะพานชารุดเนื่องจากเกิดอุทกภัย

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ลิ้มวิชิต

กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน เจ้า หน้า ที คณะครูนัก เรีย น

สมาชิกสภาฯ

โรงเรียนบ้านแสนสุข กระผมนายวิทยา ลิ้มวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะ
อุ่น เขต 1 ตามทีผมได้น่าเสนอในเรืองหัวสะพานช่ารุดเนืองจากเกิดอุทกภัยทีผ่านมา
ซึงหลายๆ แห่ง ก็ช่ารุด วันนีผ้ มขอยกตัวอย่างาสะพานทีเข้าทางโรงเรียนบ้านบางหิน
หมู่ที 5 ตรงนั้นช่ารุดเป็นประจ่าผมขอหารือว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร เพือให้หัว
สะพานตรงนั้นอยู่ในสภาพทีพร้อมใช้งานถาวร

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ตามทีท่านสมาชิกสภาฯได้น่าเสนอต่อทีประชุม
สะพานแห่งนีเ้ ราได้ซอ่ มแซมแบบถาวรแล้ว แต่ด้วยสายน้่าทีไหลผ่ านนั้นแรงมากหรือ
เกิดในช่วงน้่าหลากหรืออุทกภัยก็ไม่สามารถทนต่อแรงน้่าได้ ก็แจ้งไปทางอ่าเภอพนม
ได้รับทราบแล้ว อีกอย่างหนึงผมได้ปรึกษากับปลัดเทศบาลและนายช่างโยธาเพือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว เพือจะได้แก้ไขปัญหาแบบยังยืนต่อไป ขอบคุณครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
6.2 การคมนาคม
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

ประธานสภาฯ
นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น วั น นี้ ที ได้ น่ า เสนอญั ต ติ นี้ ข อน่ า เรี ย นต่ อ ท่ า น
ประธานสภาฯ ว่าในต่าบลคลองชะอุ่นการสัญจรไปมาล่าบากเนืองจากเป็นถนนดิน
ถนนลูกรัง พร้อมกับภัยธรรมชาติทีเกิดขึ้นบ่อยๆ เกือบทุกเส้นทางเกิดหลุมบ่อทุก
/เส้นทาง สมาชิกสภาฯ…..

-26เส้นทาง สมาชิกสภาฯ ก็ได้น่าเสนอและรายงานผลต่างๆ ผ่านมายังคณะผู้บริหารแล้ว
ก็เข้าใจว่าเครืองมือในการซ่อมแซมอาจยังไม่พร้อมและติดขัดในเรืองการด่าเนินการ
อาจจะช้าบ้าง แต่ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ใคร่จะเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ผ่านไป
ยังคณะผู้บริหารและเข้าด่าเนินการโดยเร่งด่วน อีกอย่างหนึ งเรืองการวางท่อระบาย
น้่า ถ้าท่อระบายน้่าเล็กน้่าก็เซาะท่าให้ถนนพัง ในการจัดตั้งงบประมาณครั้งต่อไป
ควรวางท่อในขนาดทีเหมาะสม
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ ทีได้น่าเสนอในเรืองการคมนาคม

ประธานสภาฯ
6.3 การจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงและแผนการทางานของเครื่องจักร
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวิทยา ช่านินวล

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ช่านินวล

กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ กท่าน กระผมนายวิ ทยา ช่า นินวล

สมาชิกสภาฯ

สมาชิ ก สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น สื บ เนื องมาจากเสี ย งสะท้ อ นจากพี น้ อ ง
ประชาชนเรืองการสัญจร ว่าเมือไรเครืองจักรจะมาถึงเขต 1 แต่ตอนนี้ทราบว่าไม่มี
พนักงานขับเครืองจักร อยากจะทราบข้อมูลตรงนีด้ ว้ ย และก็วัสดุหินซึงถ้าไม่เกรดบด
ก็ไม่มีวัสดุหินใส่ซึงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการด่าเนินการจัดซื้อวัสดุถึงขั้นตอนไหนแล้ว
เพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพีน้องในพืน้ ทีต่าบลคลองชะอุ่นต่อไป

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ช่านินวล ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ซึ งได้ ดู แ ลงานด้ า นโยธาตามที ท่ า น
นายกเทศมนตรีฯ มอบหมาย ขอน่าเรียนต่อสมาชิกสภาฯ ตามทีท่านวินิจ ใจซือ ได้
น่าเสนอแนวคิดแนวทางการพัฒนาต่าบลและการดูแลปรับปรุง ซึงเป็นหน้าทีของ
คณะผู้บริหารอยู่แล้วแต่ต้องด่าเนินการตามความจ่าเป็นก่อนหลัง ซึงก็รับรู้ปัญหาอยู่
ตลอดตามทีท่านสมาชิกสภาฯ ได้รายงานมา ก็จะพยายามปรับปรุงบูรณะเส้นทางใน
ต่าบลคลองชะอุ่นของเราต่อไป ส่าหรับท่านวิทยา ช่านินวล ขอน่าเรียนว่ าส่าหรับรถ
/เกรดถ้ายังไม่มีพนักงาน…..

-27เกรดถ้ายังไม่มีพนักงานขับก็ไม่มีปัญหา ใช้รถ 6 ล้อ น่าหินไปลงแล้วใช้รถฟาร์มให้
การปรับเกลียในทีล่าบากก่อน ขอน่าเรียนว่าตามทีส่านักปลัดได้รับสมัครพนักงานขับ
รถก็ยังไม่สามารถประกาศรับสมัครได้เพราะยังไม่ผ่านคณะกรรมการของจังหวัดใน
เรืองการขอลาออก เพราะฉะนั้นยังไม่ถึงขั้นตอนทีจะรับสมัครได้ ในส่วนของวัสดุหิน
ตอนนีเ้ ราได้จัดซือ้ จัดจ้างแล้ว อยู่ในระหว่างการส่งมอบพัสดุซึงยังไม่แล้วเสร็จ ถ้าส่ง
มอบแล้วเสร็จแล้วผมจะให้ทีมงานกองช่างเข้าบ่ารุงปรับปรุงถนนในเส้ นทางต่างๆ
ทันที หลังจากทีได้รับวัสดุหินแล้วก็เข้าด่าเนินการในพื้นทีเขต 1 สลับกับในพื้นทีเขต
2 ในกรณีฉุกเฉิน ขอน่าเรียนต่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ทีได้ชแี้ จงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

ประธานสภาฯ
6.4 ความคืบหน้าในการยื่นประสานแผนกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ตามทีท่านรองนิโรจน์ได้ตอบข้อซักถามในทีประชุม
สภาฯ
-การทีพนัก งานจ้างตามภารกิจลาออก ต้องรายงานไปให้คณะกรรมการ
กลางจังหวัด และทุกท้องถินก็ต้องรายงานไปว่าท้องถินมีพนักงานลาออกบ้าง เมือ
ลาออกกระบวนทางเทศบาลเรียบร้อยก็ส่งไปให้คณะกรรมการจังหวัดทราบ เมือ
เห็นชอบเขาอนุญาตก็แจ้งมายังเทศบาล เมือรับหนังสือมาแล้วเทศบาลก็แจ้งกลับไป
ท่านพนักงานต่าแหน่งนีอ้ ีก ซึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ
-ส่วนการด่าเนินการท่านรองนิโรจน์ก็ได้ชแี้ จงไปแล้ว ส่วนเครืองจักรชุดใหญ่
ตอนนีอ้ ยู่ที ม.3 แล้ว เหลืออีกประมาณสองถึงสามซอย ก็จะลงไปในพื้นที ม.2 ม.1
และ ม.13 ต่อไป
- ส่วนเครืองจักรชุดเล็กก็ มีเป้าหมายอยู่แล้ว ตามทีสมาชิกสภาฯ และผู้น่า
หมู่บ้านได้รับทราบแล้ว
/- การประสานแผนกับ…..

-28- การประสานแผนกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี เราได้ประสานแผนไปครบถ้วน
ตามทีตั้งเป้าหมายไว้โดยเฉพาะถนนสายปากตรัง -หัวแปลง สายนี้เป็นอันดับที 1
รองลงมาคือถนนสายบ้านควนพน-ทะเลหอย เพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ใน
เรืองของการประสานแผนทาง อบจ.สุราษฎร์ธานี ก็เริมลงมาส่ารวจแล้ว พรุ่งนี้ต้อง
เดินทางไป อบจ.สุราษฎร์ธานี อีกครั้งหนึงและจะพยายามผลักดัน วันนี้ทาง อบจ.
สุราษฎร์ธานีได้สง่ เครืองจักรมาซ่อมแซมหัวสะพานหมู่ที 2 เหลือแต่เอาวัสดุบางส่วน
ไปถมเพือสัญจรไปมาได้สะดวก
- เรืองปัญหาไฟฟ้าดับ ผมก็ได้ไปพบกับผู้จัดการไฟฟ้า ซึงได้รับมอบหมาย
จากท่านก่านันผู้ใหญ่บ้านในพืน้ ทีทีมีไฟฟ้าฟ้าดับบ่อยมาก ได้พูดคุยขั้นตอนต่อไปก็จะ
ให้เจ้าหน้าทีจากไฟฟ้ามาส่ารวจทีมีปัญหาในการตัดแต่งต้นไม้ เมือไฟฟ้าส่งเจ้าหน้าที
มาผมก็จะให้ลงพืน้ ทีกับเจ้าหน้าทีเทศบาล และเมือเข้าพืน้ ทีหมู่ไหนก็จะประสานไปยัง
สมาชิ ก สภาฯ และผู้ ใ หญ่ ห มู่ นั้ น ๆ เพื อส่ า รวจแนวสายไฟด้ ว ยกั น และเจ้ า หน้ า ที
เทศบาลก็จะน่ามาลงแผนเพือรายงานกับไฟฟ้า และจะมาก่าหนดเส้นทางการตัดแต่ง
กิงไม้ร่วมกับทีประชุมต่าบลเพือวางแผนร่วมกันต่อไป
- เมืออาทิตย์ทีผ่านมาผมได้ไปประสานเรืองการก่อสร้างสะพานหมู่ที 1
คลองชะอุ่ น เชื อมหมู่ที 5 บ้า นพั งกาญจน์ ผมได้ไ ปยืนหนังสื อต่อ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงคมนาคม ช่างทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีได้ประสานงานมายังผมแล้ว ใน
ส่วนนีผ้ มให้รองนิโรจน์เป็นผู้รับผิดชอบในเรืองของการอุทิศทีดิน
- ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขายซอง ขายซองแล้ว จะเร่งให้มีการด่าเนินการก่อสร้างให้เร็วทีสุด เพราะเทศบาล
ของเรามีการจัดกิจกรรมบ่อยมาก
- การขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที หมู่ที 4 ที เราจ่ายขาดเงินสะสมไปขณะนี้
ผู้รับเหมาได้เข้าด่าเนินการขุดเจาะแล้ว ความคืนหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
- ผมมีค วามตระหนักและอยากให้สมาชิกสภาฯ เข้ าร่วมฝึ กอบรมประชุ ม
เพราะช่วงนี้ระเบียบต่างๆ เปลียนแปลงไปมาก อยากให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบใน
ส่วนทีเกียวข้อง

/- ผมได้รับแต่งตั้ง…..

-29- ผมได้รับแต่งตั้งจากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นคณะกรรมการที
ปรึกษาซึงมีการประชุมทุกเดือน เพือจะได้รับทราบแนวทางระเบียบต่างๆ
- การปรั บ ปรุ ง แผน พรุ่ ง นี้ จ ะมี ก ารปรั บ แผน 5 ปี ต้ อ งใช้ สั ด ส่ ว นของ
ประชากรในต่าบลทีเหมาะสม ผมอยากให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบแผนของแต่ละ
พืน้ ทีอย่างละเอียด เพราะแผน 5 ปี ปรับอยากมากเพราะมีขบวนการหลายขั้นตอน
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกเทศมนตรี ฯ ที ได้ น่ า เรี ย นชี้ แ จงให้ ส มาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า นได้

ประธานสภาฯ

รับทราบ
6.2 ประชาสั มพันธ์ก ารส่งนั กเรียน ประชาชน เข้าร่ว มแข่งขั นกรีฑ าอาเภอ
พนม

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านสุนทร ผอมทอง

ประธานสภาฯ
นายสุนทร ผอมทอง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุนทร ผอมทอง ที

ทีปรึกษานายกฯ

ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ กรีฑาอ่าเภอพนมในปีนี้จัดขึ้นในวันที 25-27 กรกฎาคม
2560 ณ สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ซึงปีนี้ต่าบลคลองชะอุ่น
ได้ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน และตอนนี้นักกรีฑาก็ได้ไปฝึกซ้อม ณ สนามกีฬา
กลางหมู่ที 7 บ้านบางเตย ส่วนในเรืองขบวนพาเหรดก็จะมีองค์กรเข้าร่วมเดินขบวน
6 องค์ ก ร จึ ง ขอแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาฯ ได้ รั บ ทราบและเข้ า ร่ ว มในขบวนพาเหรด
ก่าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึง

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านทีปรึกษานายกฯ ทีได้น่าเรียนชี้แจงส่าหรับการแข่งขันกรีฑาอ่าเภอ

ประธานสภาฯ

พนม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ส่าหรับวันนี้

การด่าเนินการ

ประชุ ม ก็ ม าถึ ง ช่ ว งสุ ด ท้ า ยแล้ ว ผมขอปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที 2
ประจ่าปี 2560 วันจันทร์ที 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น เวลา 10.00 น. ขอขอบคุณ คณะผู้ บ ริ ห ารสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น ที ได้
ช่ว ยให้ก ารด่ าเนิน การประชุ ม ในวัน นี้ด่ า เนิ นไปด้ ว ยความเรี ยบร้อ ย ผมขอปิ ดการ
ประชุมขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา 13.00 น.
/(ลงชือ) สุพรรณิกา…..

-30(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 ได้รับรองรายงานการสภาสมัยวิสามัญ ครัง้ ที 2 ประจ่าปี 2560 วันจันทร์ที
3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น น. เมือวันที...................
(ลงชือ)

ส่าเริง แก้วฉ่า

ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง

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

