รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
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

1
2
3
4
5
6
7
8

นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
นายสุนทร ผอมทอง
นางสาวสุทิศา ชัยเจริญ
นางปรารถนา สุดสาย
นางสาวสุนิศา เกตุแดง
นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์
นางจันทิมา กุลจู้

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่านักปลัด
ผู้อ่านวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล

ลายมือชื่อ
ไพฑูรณ์ คงเดิม
นิโรจน์ จันทร์เมฆ
สุนทร ผอมทอง
สุทศิ า ชัยเจริญ
ปรารถนา สุดสาย
สุนิศา เกตุแดง
สุพรรณิกา อินทร์จันทร์
จันทิมา กุลจู้

หมาย
เหตุ

-2ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ที่
-

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

-

-

-

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ
-

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายสุนทร ทองผึ้ง
2 นายศราวุฒิ ขุทรานนท์
3 นายวิชยั ทองผึ้ง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที 6
ผู้ประกอบการ
แพทย์ต่าบล

สุนทร ทองผึ้ง
ศราวุฒิ ขุทรานนท์
วิชัย ทองผึ้ง

หมาย
เหตุ
-

เปิดประชุม เวลา…..

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

ราชการ เจ้าหน้าทีและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ครั้งนี้เป็นการเรียกประชุม
สภาสมัยวิสามัญ ครัง้ ที 1 ประจ่าปี 2561 วันอาทิตย์ที 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น บัดนี้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม 12
ท่าน สมาชิกสภาครบองค์ประชุม
สื บ เนื องจากประชาชนในพื้ น ที ต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
เนืองจากฝนตกอย่างต่อเนืองท่าให้ถนนทีใช้สัญจรไปช่ารุดทรุดโทรม มีการร้องเรียน
มายังเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นเพือให้แก้ไขปัญหา คณะผู้บริหารพิจารณาแล้วว่าเห็น
พีน้องประชาชนในพื้นทีได้รับความเดือดร้อนเรืองถนนหนทางมาก จึงขอเปิดประชุม
สมั ย วิ ส ามั ญ เพื อแก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ก่ ป ระชาชน โดยขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม
การเปิดประชุมสมัยวิสามัญนีเ้ ป็นอ่านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดซึงได้มอบอ่านาจให้
นายอ่าเภอ เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นได้ท่าหนังสือเพือขอเปิดประชุม สภาเทศบาลฯ
สมัยวิสามัญ ซึงอ่าเภอพนมได้ท่าหนังสือตอบกลับมายังเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
ตามประกาศอ่าเภอพนม เรืองเรียกประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
สมัยวิสามัญ ครัง้ ที 1/2561 ด้วยเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มีความจ่าเป็นต้องเปิด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที 13
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เพื อขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมประจ่ า ปี 2561 จ่ า นวน 4
โครงการ และขอความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
ของบริษัท ณิศวราพาราวู้ด จ่ากัด
อ่าเภอพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพือประโยชน์ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
เพือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ่าปี 2561 จ่านวน 4 โครงการ และขอความ
เห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานแปรรูปแม้ยางพาราของบริษัท ณิศวราพารา
วู้ด จ่ากัด จึงอาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 ประกอบกับค่าสังจังหวัดสุราษฎร์
ธานีที 4123/2560 ลงวันที 3 ตุลาคม 2560 ได้มอบอ่านาจให้นายอ่าเภอเรียก
ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ จึงอนุญาตให้เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เปิดประชุม
/สภาสมัยวิสามัญ…..

-4สภาสมัยวิสามัญ สมัยที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีก่าหนดไม่เกิน 15 วัน
ดังนั้นประธานสภาจึ งก่าหนดประชุมในวั นอาทิ ตย์ที 18 กุม ภาพันธ์ พ.ศ.
2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น บัดนี้ สมาชิก
สภาฯ เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน สมาชิกสภาครบองค์ประชุม ล่าดับต่อไปขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปเพือบูชาพระรัตนตรัย และด่าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 .......................-......................
1.2 คณะผู้บริหารแจ้งให้ทีประชุมทราบ
1) ...................-......................

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นสมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

ประธานสภาฯ

สมัยสามัญ สมัยที 4 ครัง้ ที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมือวันที 27 ธันวาคม 2560
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ผมให้เวลา 5 นาที ส่าหรับ
ตรวจดูรายงานการประชุม ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ขอหารือตามทีผมได้น่าเสนอก่าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ่าปี 2561 และได้ขอถอนเรืองทีน่าเสนอไว้นั้น ผมขอสอบถามว่า
ไม่ต้องบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ ได้หรือไม่

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้น่าเรียนชีแ้ จง

ประธานสภาฯ
น.ส.จิรนันท์ อินทุมสิก กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางสาวจิ ร นั น ท์
เลขานุการสภาฯ

อิ น ทมุ สิ ก เลขานุ ก ารสภาฯ ขอน่ า เรี ย นชี้ แ จงว่ า ค่ า ว่ า ขอถอน หมายถึ ง ไม่ ต้ อ ง
/พิจารณาในเรืองที…..

-5พิจารณาในเรืองทีน่าเสนอ แต่กรณีทีได้พูด ได้เสนอ หรืออภิปราย นั้น ต้องบันทึกใน
รายงานการประชุม
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ ที ได้ ชี้ แ จงให้ ส มาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า นได้ รั บ ทราบ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่า นใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายเพิมเติมหรือไม่ ถ้า ไม่มี ผมจะขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นสมัยสามัญ สมัยที 4 ครั้งที
1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมือวันที 27 ธันวาคม 2560 โปรดยกมือขึน้

มติที่ประชุมสภาฯ

รับรอง 9 ท่าน ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง 3 ท่าน
มติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี 2561 จานวน 4 โครงการ เป็นเงิน
5,217,000.- บาท ดังนี้

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมมอบหมายให้ท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ เป็นผู้
ชีแ้ จง โดยจะให้ท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ชี้แจงไปทีเดียวทั้ง 4 โครงการ แล้วจะให้
ท่านประธานสภาฯ ได้ให้ท่านสมาชิกอภิปรายหรือสอบถามเป็นรายโครงการต่อไป ซึง
ผมก็ได้ปรึกษากับท่านเลขานุการสภาฯ ว่าจะน่าเสนอไปคราวเดียวแล้วให้สมาชิกสภา
ได้อภิปรายสอบถามภายหลัง หลังจากทีสมาชิกสภาได้เข้าร่วมอบรมประชุมในเรือง
ของระเบียบการประชุมสภา ท่านก็มีความรู้ในเรืองระเบียบเพิมมากขึ้นและพยายาม
ท่าให้ถูกต้องตามทีระเบียบก่าหนด การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนีถ้ อื ปฏิบัตติ ามระเบียบ
/กระทรวงมหาดไทย…..

-6กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ข้อ 89 เป็นการจ่ายขาดเพือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน ก่อนทีจะให้ท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ชี้แจง ผมขอให้ท่าน
ผู้อ่านวยการกองคลังได้น่าเรียนชีแ้ จงรายงานยอดเงินสะสม
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญท่านผอ.กองคลัง

ประธานสภาฯ
นางสาวสุนิศา เกตุแดง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุนิศา เกตุแดง
ผู้อ่านวยการกองคลัง ผู้อ่า นวยการกองคลัง ขอรายงานยอดเงิน สะสมทีน่ าไปใช้ไ ด้ คงเหลือ ณ วั นที 9
มกราคม 2561
ยอดเงินสะสมทีน่าไปใช้ได้ ณ วันที 30 กันยายน 2560
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท

5,981,668.49

ลูกหนี้-ค่าภาษี

139,597.05

ลูกหนี้-รายได้อืน

120,923.00

บัญชีรายได้ค้างรับ

44,800.00

บัญชีลูกหนีเ้ งินสะสม

44,800.00

บัญชีโครงการเศรษฐกิจชุมชน

11,610.01

36,696,488.69

ยอดผลต่างจากการช่าระหนีร้ ะหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้
6,343,398.55
ยอดเงินสะสมทีน่าไปใช้ได้ ณ วันที 30 กันยายน 2560

30,353,090.14

หัก จ่ายขาดเงินสะสม
ส่ารองจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน

10,000,000.00

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3

1,146,000.00

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4

2,321,000.00

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5

2,492,000.00

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.13

2,152,000.00

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 13

310,000.00

โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที 8

493,000.00

ส่ารองเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ส่ารองกรณีสาธารณภัย 10% (5,939,090.14*10%)

5,500,000.00
593,909.01
/รวมจ่าย…..

-7รวมจ่าย

25,007,909.01

คงเหลือเงินสะสมทีน่าไปใช้ได้ ณ วันที 9 มกราคม 2561
นายส่าเริง แก้วฉ่า

5,345,181.13

ขอขอบคุณท่านผอ.กองคลัง ได้รายงานยอดเงินสะสมทีน่าไปใช้ได้

ประธานสภาฯ
5.1.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยถ้าเพชร บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตาบล
คลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
จานวน 1 จุด เป็นเงิน 1,900,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ได้น่าเรียนชีแ้ จง

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ
ให้น่ าเรี ยนชี้ แจงจ่ายขาดเงิน สะสมประจ่ าปี 2561 จ่ านวน 4 โครงการ เป็น เงิ น
5,217,000.- บาท 5.1.1

ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า ง

ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยถ้่าเพชร บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที
4 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้ นทีไม่น้ อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อ มวางท่ อระบายน้่ า
จ่านวน 1 จุด เป็นเงิน 1,900,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ)
5.1.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยควนพน (หัวเขา) – บ้านถ้าเล่ย์ หมู่ที่ 11
ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า จ านวน 2 จุ ด เป็ น เงิ น 1,900,000.- บาท (รายละเอี ย ดตาม
เอกสารที่แนบ)
/นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ…..

-8นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ
ให้น่ าเรี ยนชี้ แจงจ่ายขาดเงิน สะสมประจ่ าปี 2561 จ่ านวน 4 โครงการ เป็น เงิ น
5,217,000.- บาท 5.1.2

ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า ง

ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยควนพน (หัวเขา) – บ้านถ้่าเล่ย์ หมู่
ที 11 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้ น ที ไม่ น้ อ ยกว่ า 2,500 ตารางเมตร พร้ อ มว างท่ อ
ระบายน้่ า จ่ า นวน 2 จุ ด เป็ น เงิ น 1,900,000.- บาท (รายละเอี ย ดตาม
เอกสารทีแนบ)
5.1.3

ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า ง

ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยในเหมืองบ้างบางบ้าน หมู่ที่
8 ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 330
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1,650 ตารางเมตร เป็ น เงิ น
1,200,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิ โรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ
ให้น่ าเรี ยนชี้ แจงจ่ายขาดเงิน สะสมประจ่ าปี 2561 จ่ านวน 4 โครงการ เป็น เงิ น
5,217,000.- บาท 5.1.3

ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า ง

ถนนลาดยางผิ วทางแอสฟั ลท์ ติก คอนกรี ต สายซอยในเหมื อ งบ้ างบางบ้า น หมู่ ที
8 ต่าบลคลองชะอุ่ น อ่าเภอพนม จัง หวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 330
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้ น ที ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,650 ตารางเมตร เป็ น เงิ น
1,200,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ)
5.1.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้า คสล.บ้าน
บางเตย บริเวณแยกป้าพันธ์ หมู่ที่ 7 จานวน 2 จุด ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอ
พนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ น เงิ น 217,000.- บาท (รายละเอี ย ดตาม
เอกสารที่แนบ)
/นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ…..

-9นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ
ให้น่ าเรี ยนชี้ แจงจ่ายขาดเงิน สะสมประจ่ าปี 2561 จ่ านวน 4 โครงการ เป็น เงิ น
5,217,000.- บาท 5.1.4 ขออนุม้ติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้่า
คสล.บ้านบางเตย บริ เวณแยกป้า พันธ์ หมู่ที 7 จ่า นวน 2 จุด ต่าบลคลองชะอุ่ น
อ่า เภอพนม จั งหวัด สุ ราษฎร์ธ านี เป็น เงิน 217,000.- บาท (รายละเอีย ดตาม
เอกสารทีแนบ) ตามทีคณะผู้บริหารได้น่าเสนอต่อสภาฯ จ่านวน 4 โครงการ ขอให้
ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี
น้องประชาชน
5.1.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยถ้าเพชร บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตาบล
คลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
จานวน 1 จุด เป็นเงิน 1,900,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ทีได้น่าเรียนชี้แจงให้

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพีน้องประชาชน ขอให้สมาชิก
สภาได้อภิปรายในวาระที 5.1.1 เพือประกอบการพิ จารณาของท่านสมาชิกสภา
สมาชิก สภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านวินิจ
ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ตามทีท่านคณะผู้บริหารได้ชี้แจงโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมจ่านวน 4 โครงการ เท่าทีศึกษาดูก็ บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
และที แก้ ไ ขเพิ มเติ ม ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น และเป็ น ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของพี น้ อ ง
ประชาชนจริงๆ แต่ผมตัง้ ข้อสังเกตอยู่ในเรืองการประมาณราคากลางผมไม่แน่ใจว่าได้
เดินส่ารวจดูสภาพพื้นทีจริง หรือไม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายซอยถ้่าเพชร บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที 4 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอ
/พนม จังหวัด…..

-10พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นทีไม่
น้ อ ยกว่ า 2,500 ตารางเมตร พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้่ า จ่ า นวน 1 จุ ด เป็ น เงิ น
1,900,000 บาท และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยควนพน (หั วเขา) –บ้านถ้่ าเล่ ย์ หมู่ที 11 ต่ าบลคลองชะอุ่ น อ่ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นทีไม่น้อย
กว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้่า จ่านวน 2 จุด เป็นเงิน 1,900,000
บาท นั้น มีการประมาณการราคาไว้เท่ากันทั้ง 2 โครงการ ไม่ทราบว่าทั้ง 2 เส้นทาง
มีลักษณะภูมิประเทศทีคล้ายคลึงกันหรือไม่ ก็ขอสอบถามส่วนการพิจารณาก็ยอมรับ
ถึงความล่าบากของพีน้องประชาชน และคณะผู้บริหารน่าเสนอต่อสภา
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 สมาชิกสภา

ประธารสภาฯ

ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ผมก็จะให้คณะผู้บริหารได้ตอบข้อ
ซักถามไปคราวละวาระ ขอเชิญท่านลือไทย ปานสังข์

นายลือไทย ปานสังข์

กราบเรียนท่านประธารสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายลือไทย ปานสังข์

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ผมก็มีความยินดีกับทุกโครงการทีคณะ
ผู้บริหารน่าเสนอเพือขอมติทีประชุมสภาในวันนี้ จ่านวน 4 โครงการ ตามทีท่านรอง
นิโรจน์ จันทร์เมฆ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลทีต้องด่าเนินการ กระผมเข้าใจและเห็นด้วย แต่
ผมมีข้อสงสัยซึงผมอาจไม่เข้าใจด้วยหลักการคือโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยถ้่าเพชร บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที 4 และโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยควนพน (หัวเขา) – บ้างถ้่า
เล่ย์ หมู่ที 11 ระยะทาง ความกว้าง ความหนาเท่ากั น แต่สายซอยถ้่าเพชร บ้า น
คลองหัวช้าง หมู่ที 4 วางท่อระบายน้่า จ่านวน 1 จุด และสายซอยควนพน (หัวเขา) –
บ้ า นถ้่ า เล่ ย์ หมู่ ที 11 วางท่ อ ระบายน้่ า จ่ า นวน 2 จุ ด จึ ง ขอสอบถามว่ า ท่ า ไม
งบประมาณถึงได้เท่ากัน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านลือไทย ปานสังข์ สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถาม

ประธานสภาฯ

เพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญคณะผู้บริหาร

นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์
รองนายกเทศมนตรีฯ เมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมในฐานะผู้รับดูแลรับผิดชอบขอน่าเรียนต่อสมาชิก
/สภาฯ ทีได้อภิปราย…..

-11สภาฯ ที ได้อ ภิปรายสอบถามจึ งขอน่าเรีย นว่า โครงการก่อ สร้า งถนนแอสฟัล ท์ติ ก
คอนกรีต สายซอยถ้่าเพชร บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที 4 และโครงการ่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควนพน (หัวเขา) – บ้านถ้่าเล่ย์ หมู่ที 11 ทีมีงบประมาณ
เท่ากันนั้น ระยะทาง ความกว้าง ความยาว ความหนาเท่ากัน แต่ทีไม่เท่ากันก็คือจุด
วางท่อระบายน้่า โครงการทีวางท่อระบายน้่า 2 จุด เป็นถนนทีไม่ต้องยกระดับไม่ต้อง
ถมดินมาก ส่วนอีกโครงการทีวางท่อระบายน้่า 1 จุด ถนนเส้นนี้บางจุดต้องเสริมดิน
และยกระดับถนน ท่าให้งบประมาณสมดุลกัน
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

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

เลขานุ ก ารสภาฯ ตามที ท่ า นสมาชิ ก สภาได้ อ ภิ ป รายซั ก ถาม ขอเรี ย นชี้ แ จงการ
ประมาณการก่ อ สร้ า งทั้ ง 2 โครงการ จะแตกต่ า งตามรายละเอี ย ดของค่ า งาน
ประมาณการงานก่อสร้าง (BOQ) ของความกว้าง ความยาว ความหนา เท่ากัน แต่ใน
ใบรายละเอียดประมาณการงานก่อสร้างมีความแตกต่างกันทีข้อ 3 งานลูกรังหรือหิน
ผุ และข้อ 5 Prime Coat ซึงปริมาณต่างกันไม่เท่ากัน แต่เมือเราคิดราคาประมาณ
การรวมแล้ ว ยอดงบประมาณจะเท่ า กั น คื อ จ่ า นวนเงิ น 1,900,000 บาท
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทีได้น่าเรียนสอบถาม

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ สมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า นก็ ค งเข้ า ใจในรายละเอี ย ด

ประธานสภาฯ

ประมาณการงานก่อสร้าง สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติ 5.1.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยถ้่าเพชร บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที
4 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้ นทีไม่น้ อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อ มวางท่ อระบายน้่ า
จ่านวน 1 จุด เป็นเงิน 1,900,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุมเห็นชอบ
/5.1.2 ขออนุมัติจ่าย…..

-125.1.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยควนพน (หัวเขา) – บ้านถ้าเล่ย์ หมู่ที่ 11
ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า จ านวน 2 จุ ด เป็ น เงิ น 1,900,000.- บาท (รายละเอี ย ดตาม
เอกสารที่แนบ)
นายส่าเริง แก้วฉ่า

สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติม ในหัวข้อ 5.1.2 ขอ

ประธานสภาฯ

อนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยควนพน (หัวเขา) – บ้านถ้่าเล่ย์ หมู่ที 11 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นทีไม่น้อย
กว่ า 2,500 ตารางเมตร พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้่ า จ่ า นวน 2 จุ ด เป็ น เงิ น
1,900,000.- บาท ถ้ าไม่มี ผมขอถามมติ ขออนุมั ติจ่ ายขาดเงิน สะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยควนพน (หัวเขา) – บ้าน
ถ้่าเล่ย์ หมู่ที 11 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นทีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้่า จ่านวน 2 จุด เป็นเงิน 1,900,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุมเห็นชอบ
5.1.3

ข อ อ นุ มั ติ จ่ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง

ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยในเหมืองบ้างบางบ้าน หมู่ที่
8 ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 330
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1,650 ตารางเมตร เป็ น เงิ น
1,200,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
นายส่าเริง แก้วฉ่า

สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติม ในหัวข้อ 5.1.3 ขอ

ประธานสภาฯ

อนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
/สายซอยในเหมือง…..

-13สายซอยในเหมื อ งบ้า งบางบ้ าน หมู่ ที 8 ต่ า บลคลองชะอุ่ น อ่ า เภอพนม จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นทีไม่น้อยกว่ า
1,650 ตารางเมตร เป็ น เงิ น 1,200,000.- บาท ถ้ า ไม่ มี ผมขอถามมติ ขอ
อนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยในเหมื อ งบ้า งบางบ้ าน หมู่ ที 8 ต่ า บลคลองชะอุ่ น อ่ า เภอพนม จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นทีไม่น้อยกว่ า
1,650 ตารางเมตร เป็นเงิน 1,200,000.- บาท
มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุมเห็นชอบ
5.1.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้า คสล.บ้าน
บางเตย บริเวณแยกป้าพันธ์ หมู่ที่ 7 จานวน 2 จุด ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอ
พนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ น เงิ น 217,000.- บาท (รายละเอี ย ดตาม
เอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติม ในหัวข้อ 5.1.4 ขอ

ประธานสภาฯ

อนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้่า คสล.บ้านบางเตย บริเวณแยกป้า
พันธ์ หมู่ที 7 จ่านวน 2 จุด ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
เงิน 217,000.- บาท ถ้าไม่มี ผมขอถามมติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
วางท่ อ ระบายน้่า คสล.บ้า นบางเตย บริเ วณแยกป้า พั นธ์ หมู่ ที 7 จ่ านวน 2 จุ ด
ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 217,000.- บาท

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุมเห็นชอบ
5.2 ขอความเห็ นชอบการขออนุญ าตก่อสร้างโรงงานแปรรู ปไม้ ยางพารา
ภายใต้ชื่อ บริษัทณิศวรา พาราวู้ด จากัด พื้นที่หมู่ ที่ 6 บ้านบางคราม ตาบล
คลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
/นายไพฑูรณ์ คงเดิม…..

-14นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น เป็นการขอความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้าง
โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราภายใต้ชือ บริษัทณิศวรา พาราวู้ด จ่ากัด พื้นทีหมู่ที 6
บ้านบางคราม ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตาม
เอกสารทีแนบ) ในการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานดังกล่าวก็มีระเบียบของท้องถิน ซึง
ทางต่าบลคลองชะอุ่นมีการก่อสร้างโรงงานมาบ้างแล้ว แต่ทางผู้ประกอบการต้อง
ด่าเนินการ 1.ต้องไปปรึกษากับอุตสาหกรรมจังหวัด เพือขอแนวทาง 2. ขั้นตอนทีมา
ประสานทางเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ก็มาทีกองช่าง เพือให้กองช่างได้ตรวจสอบ
แบบแปลนการก่อสร้างเพือความถูกต้อง เมือทางกองช่างได้ตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วก็จะส่งเรืองมายังส่านักปลัด ผ่านปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่านักปลัด
เพือขอความเห็นชอบจากพีน้องประชาชนว่ามีความประชาชนให้ความเห็นชอบหรือมี
ผลกระทบอย่างไรต่อพีน้องประชาชนอย่างไรบ้าง ส่าหรับการขอท่าประชาคมทาง
เทศบาลก็จะลงไปเป็นเจ้าภาพในการท่าประชาคม ในการท่าประชาคมทุกครั้งต้องให้
เทศบาลเข้าไปเป็นเจ้าภาพ โดยให้เจ้าหน้าทีของเทศบาลซึงเป็นหัวหน้าส่วนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการท่าประชาคม ผู้ประกอบการรายดังกล่าวก็ได้ท่าประชาคมและ
ประชาชนร่วมลงมติเห็นชอบจ่านวน 96 คน ผมในฐานะผู้บริหารก็มีความพึงพอใจ
ว่าได้ท่างานภายใต้ความพึงพอใจของพีน้องประชาชน ก็จ่าเป็นต้องเรืองเข้าสู่ทีประชุม
สภาฯ เพือขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ ตามระเบียบ และได้เชิญผูป้ ระกอบการ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยเพื อให้ ส มาชิ ก สภาได้ ซั ก ถามในเรื องต่ า งๆ เกี ยวกั บ การ
ประกอบการ ทั้งเรืองของแบบแปลน มลพิษสิงแวดล้อม การจัดการของปัญหาทีจะ
เกิดขึน้ ในอนาคต เพือให้สมาชิกสภาได้ไปชี้แจงกับชาวบ้านได้

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้น่าเรียนชีแ้ จง ขอเชิญนายศราวุฒิ ขุทรานนท์ ผู้

ประธานสภาฯ

ประกอบ บริษัท ณิศวรา พาราวู๊ด จ่ากัด ได้ชแี้ จง

นายศราวุฒิ ขุทรานนท์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารและ
ผู้ประกอบการ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศราวุฒิ ขุทรานนท์ เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ
บริษัท ณิศวรา พาราวู๊ด จ่ากัด ได้ยืนขออนุญาตก่อสร้างโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
โดยทีตั้งหมู่ที 6 ต.คลองชะอุ่น โดยเนื้อทีประมาณ 8,435 ตารางเมตร โดยแบ่ง
/ออกเป็น 6 อาคาร…..

-15ออกเป็น 6 อาคาร ประกอบด้วย อาคารที 1 มีเนื้อทีประมาณ 945 ตารางเมตร
เป็นอาคารโรงเลือยขนาด 16 หัว อาคารที 2 เป็นอาคารห้องน้่าส่าหรับพนักงาน มี
เนื้อทีประมาณ 24 ตารางเมตร อาคารที C เป็นอาคารขนาดใหญ่ ซึงมีชุดหัวเลือย
จ่านวน 16 หัว และถังอัดยาจ่านวน 2 ถัง เตาอบไม้ จ่านวน 20 เตา มีเนื้อประมาณ
5,624 ตารางเมตร อาคารต่อไปเป็นอาคารเก็บไม้แปรรูปเป็นอาคารโล่ง มีเ นื้อที
ประมาณ 1,200 ตารางเมตร และอีกอาคาร เป็นอาคารไม้ มีเนื้อทีประมาณ 450
ตารางเมตร อาคารสุดท้ายเป็นอาคารส่านักงาน มีเนื้อทีประมาณ 192 ตารางเมตร
โดยการสร้า งโรงงานครั้ งนี้ ก็จ ะมีก ารมาตรการป้อ งกั น ฝุ่น ละอองและมลพิ ษทาง
อากาศ เสียง โดยมีการขุดคูรอบแนวเขตโรงงาน ปลูกต้นไม้สนตลอดแนวรอบบริเวณ
โรงงานอีกชั้นหนึงเพือป้องกันฝุ่นละออง มีการท่าระบบก่าจัดฝุ่นไซโล ซึงไซโล 1 ตัว
จะใช้งานกับ 6 หัวเลือย ซึงในโรงงานจะมีไซโล 2 ตัว เพือดูดฝุ่นละอองทีจะส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น และมีการสร้างก่าแพงรอบโรงงานเพือป้องกัน
เหตุร้ายทีจะเกิดขึน้ และไม่ให้คนพลุกพล่านในชุมชน อีกส่วนหนึงจะมีการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดทัวบริเวณโรงงาน สามารถทีจะดูแลได้ในกรณีทีเกิดเหตุร้าย กระผม
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านช่วยกันพิจารณา
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณนายศราวุฒิ ขุทรานนท์ ตัวแทนผู้ประกอบการบริษัท ณิศวรา พาราวู๊ด

ประธานสภาฯ

จ่ากัด ทีได้อธิบายขั้นตอนการด่าเนินงานก่อสร้างโรงงาน สมาชิกสภาท่านใดต้องการ
อภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

นายวิทยา ลิ้มวิชิต

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวิทยา ลิ้มวิชิต สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ในการพิจารณาของสภาฯ นั้นก็ต้องมีหลักฐาน
แบบแปลนแนบมาด้วย ซึงได้ผ่านการประชาคมมาแล้วและชาวบ้านก็มีมติเห็นชอบให้
ก่อสร้างโรงงาน แต่สิงทีผมสงสัยคือรายชือประชาคมของหมู่บ้านควรเป็นรายชือที
ถ่ายเอกสารจากรายชือทีชาวบ้านเซ็นจริงจากการประชาคมแต่ในเอกสารแนบไม่มี
และอีกอย่างหนึงตามทีท่านได้อธิบายแบบแปลนนั้นเอกสารแนบให้กับสมาชิกสภานั้น
ไม่มี ซึงขาดเอกสารบางอย่างและน่าจะเอามาให้สมาชิกสภาได้ดูรายละเอียดต่า งๆ
ด้วย

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ขอเชิญท่านวิทยา ช่านินวล

ประธานสภาฯ
/นายวิทยา ช่านินวล…..

-16นายวิทยา ช่านินวล

กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ กท่าน กระผมนายวิ ทยา ช่า นินวล

สมาชิกสภาฯ

สมาชิ ก สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เขต 1 ถื อ ว่ า เป็ น เรื องที ดี ที มี โ รงงาน
อุตสาหกรรมเพิมขึ้นในพื้นทีอีกหนึงโรง ซึงเป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราภายใต้ชือ
บริษัทณิศวรา พาราวู้ด จ่ากัด และได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ในส่วน
การก่ อสร้า งโรงงานอุ ตสาหกรรมก็ต้องมีการท่าบัน ทึกข้อ ตกลงในการดูแลรักษา
สิงแวดล้อม ต่อไปมีการประชุมประจ่าเดือนของผู้น่าก็อยากให้เอาเรืองนี้เข้าพูดคุยกัน
ด้วย เพราะว่าทีผ่านก็ถือปฏิบัติแบบนั้น ตามทีผู้ประกอบการได้ชี้แจงคราวๆ ในส่วน
ขององค์ประกอบของโรงงานแต่มีอยู่ตัวหนึงทีผู้ประกอบการไม่ได้พูดถึงและผมกลั บ
ว่าจะเกิดปัญหาทีหลังก็คือเรืองหมอกควัน ซึงทีผ่านมาก็มีการร้องเรียนเรืองหมอก
ควัน ก็อยากให้ทางผู้ประกอบการได้ดูแลตรงนี้ด้วย ในอีกอย่างหนึงการผ่านการท่า
ประชาคมหมู่บ้าน ผ่านสภาฯ และยังต้องผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ
ระเบียบให้ถูกต้องครบถ้วนทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็ไม่อนุญาตให้เปิดกิจการ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ช่านินวล ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

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

เลขานุการสภาเทศบาล การด่าเนินการขอความเห็นชอบก่อสร้างโรงงานทีผ่านมาก็ได้
ด่าเนินการไปตามขั้นตอนทุกอย่างตามทีคณะผู้บริหารชี้แจงเพือทราบ กรณีทีไปขอ
ความเห็นชอบจากประชาชนในพืน้ ทีทีท่าการก่อสร้างโรงงานเป็นไปตามกฤษฎีว่าด้วย
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีเรืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามขั้นตอน เมือ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ม าขอก่ อ สร้ า งซึ งเป็ น ไปตาม พรบ.ควบคุ ม อาคาร ทางช่ า งก็ จ ะ
ตรวจสอบเป็นไปตามขัน้ ตอน ณ ปัจจุบันจะมีตัวหนึงซึงเกียวข้องกับพื้นทีต่าบลคลอง
ชะอุ่นคือกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นทีต่าบล
คลองชะอุ่นของเรามีข้อก่าหนดชัดเจนในการขออนุญาตก่อสร้า งอาคารพื้นทีรวม
ทั้งหมดต้องไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ถ้ามีผู้ใดมาขอก่อสร้างอาคารพื้นทีต้องไม่
เกิน 10,000 ตารางเมตร ซึงผู้ประกอบการรายดังกล่ าวก่อสร้างในพื้นที 8,000
กว่าตารางเมตร จึงขอเน้นย้่าต่อสมาชิกสภาฯ ว่าเพือประชาชนในพื้นทีสอบถามว่า
การก่อสร้างอะไรก็ตามพื้นทีต้องไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ขอได้เฉพาะกิจการ
/13 ประเภท…..

-1713 ประเภท รายละเอี ย ดจะแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาฯ ได้ ท ราบต่ อ ไป หลั ง จากนั้ น
ผู้ประกอบการจะต้องด่าเนินการป้องกันเรืองปัญหาสิงแวดล้อมทีจะตามมา ในส่วน
ปัญหาด้านสิงแวดล้อมท่านต้องมีแผนป้องกันซึงผู้ประกอบการก็ได้ท่ามาเรียบร้อย
คือ น้่า เสีย ควัน ฝุ่น ละออง ก่ อนขออนุญ าตก่อ สร้า งจะต้ องมี แผนป้ องกั นปั ญหา
สิงแวดล้อมมาเรียบร้อยซึงผู้ประกอบการต้องถือปฏิบัติตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัด
และต้องรายงานทุกครั้งก่อนวันที 5 ของทุกเดือน และเทศบาลต้องส่งเอกสารให้กับ
อุตสาหกรรมจังหวัดและสิงแวดล้อมจังหวัดด้วย ต่อไปก็คือผู้ประกอบการต้องท่า
บันทึกข้อตกลงท้องถิน ซึงมีข้อก่าหนดผูน้ ่า เทศบาล และสมาคมอนุรักษ์ฯ ได้ก่าหนด
ข้อ ก่า หนดสิ งแวดล้อ ม และจะท่า หนั งสื อ ไปยัง ผู้ป ระกอบการเพือให้ มาท่า บัน ทึ ก
ข้อตกลง ต่อไปท่านต้องมาอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
พรบ.สาธารณสุข 2535 ซึงใบอนุญาตนีจ้ ะมีก่าหนดปีต่อปี ถ้าท่านไม่ต่อใบอนุญาต
จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 20 เป็นขั้นตอนหลักเกณฑ์ชัดเจน ณ วันนี้ท่านใดต้องการ
จะประกอบกิจการก็จะต้องศึกษารายละเอียด ประชาชนในพื้นทีก็ได้พิจารณามาแล้ว
เอกสารขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ แต่เอกสารเยอะมากไม่สามารถถ่ายเอกสารมาได้
หมด เราจะด่าเนินการไปพร้อมกันเพือความรวดเร็ว เมือประชาชนเห็นชอบและสภา
เห็นชอบขั้นตอนต่างๆ ก็ด่าเนินการต่อไป ซึงถือปฏิบัติแบบนีก้ ับทุกท่าน
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอน่าเรียนเพิมเติมในส่วนทีท่านสท.วิทยา ช่านินวล
ได้อภิปรายเรืองการท่าบันทึกข้อตกลงร่วมกับสมาคมเพือชีวิตและสิงแวดล้อมต่าบล
คลองชะอุ่น ก่อนทีจะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการก็ต้องด่าเนินการให้เรียบร้อย
การดูแลเรืองนี้ผมมอบหมายท่านปลัดเทศบาลให้รับผิดชอบดูแล ส่วนอีกเรืองก็คือ
เรืองสิงรบกวนหรือควันก็น่าจะเป็นไปตามแบบแปลน และตามทีท่านสท.วิทยา ลิ้ม
วิชิต ได้อภิปรายเรืองรายชือประชาคมและแบบแปลนการก่อสร้าง อันนี้ก็ขอโทษด้วย
น่าจะเป็นความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที เอกสารมีครบทุกอย่างแต่ทางเจ้าหน้าทีไม่ได้
ถ่ายเอกสารแนบมาทั้งหมด
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-18นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้น่าเรียนชี้แจงเพิมเติม การอภิปรายสอบถามก็

ประธานสภาฯ

เป็ น เรื องของสภาฯ เพื อความเรี ย บร้ อ ย สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดต้ อ งการอภิ ป ราย
สอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอถามมติ ขอความเห็นชอบการขออนุญาต
ก่อสร้างโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราภายใต้ชือ บริษัทณิศวรา พาราวู้ด จ่ากัด พื้นทีหมู่
ที 6 บ้านบางคราม ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุมเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ประกอบการทีได้น่า

ประธานสภาฯ

เรียนชีแ้ จงขั้นตอนการก่อสร้าง ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ตามทีผมเคยน่าเสนอต่อทีประชุมสภาฯ ไว้ว่า
เมื อมี การขอมติ ใ นการก่ อ สร้า งนั้ น ควรเชิญ ผู้ ป ระกอบการออกไปด้ า นนอกห้ อ ง
ประชุมก่อน แต่ในวันนีไ้ ด้ขอมติไปแล้วก็ถือว่าผ่านพ้นไป แต่คราวต่อไปควรปฏิบัติโดย
เชิญผู้ประกอบการออกไปนอกห้องประชุมก่อน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ ตามทีท่านได้เสนอก็เป็นส่วนดี คราวต่อไปการลงมติควร

ประธานสภาฯ

ให้ผู้ประกอบการออกไปนอกห้องประชุมแล้วค่อยมีการขอมติ
5.3 ขออนุ มั ติ ปรั บ ปรุ งรายชื่ อออกจากผู้ ช าระภาษี บารุ ง ท้ องที่ ปี 2557 2560 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีฯ ผมขอมอบหมายท่านเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ ผู้อ่านวยการกองคลัง
ได้น่าเรียนชีแ้ จง

นางสาวสุนิศา เกตุแดง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนางสาวสุนิศา เกตุแดง
ผอ.กองคลัง

ผู้ อ่ า นวยการกองคลั ง ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที สฎ 54502/081 ลงวั น ที 23
มกราคม 2561 เรืองขออนุมัติปรับปรุงรายชือออกจากผู้ช่าระภาษีบ่ารุงท้องที ปี
/2557-25560…..

-192557-25560 ตามประกาศเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ที 45/2557 ลงวันที
24 กรกฎาคม 32557 เรือง การส่ารวจผู้อยูใ่ นข่ายทีต้องเสียภาษีบ่ารุงท้องที โดย
การส่ารวจภาษีบ่ารุงท้องทีเฉพาะทีดินทีมีเอกสารสิทธิโฉนด ส.ค. น.ส.3 และ ส.ค.1
หรือทีดินทีมีเอกสารแสดงการครอบครองอยู่ในทีดินไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ส่วน
ทีดินทีไม่มีเอกสารแสดงสิทธิใดๆ จะไม่รับส่ารวจ นั้น กองคลังเทศบาลต่าบลคลองชะ
อุ่น ได้ด่าเนินการตรวจสอบแบบแสดงรายการทีดิน เพือช่ารุภาษีบ่ารุงท้องที ประจ่าปี
พ.ศ.2557-2560 (ภ.บ.ท.5) ปรากฏว่า มีแบบแสดงรายการทีดินบางรายเป็นเอก
สารแสดงการได้รับอนุญาตให้เข้าท่าประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีดิน (ส.ป.ก.4-01) จึงไม่
ถือว่าเป็นเจ้าของทีดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบ่ารุงท้องที พ.ศ.2508 มาตรา 6
ดังนั้น จึงขออนุมัติปรับปรุงรายชือออกจาผู้ต้องช่าระภาษีบ่ารุงท้องที ปี 25572560 เฉพาะรายทีเอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เข้าท่าประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ที ดิ น (ส.ป.ก.4-01) จ่ า นวน 107 ราย รวมเป็ น เงิ น 12,526 บาท ตาม
พระราชบัญญัติภาษีบ่ารุงท้องที พ.ศ.2508 และหนังสือกรมการปกครอง ที มท
0310.3/ว15289 ลงวันที 22 กันยายน 2560
นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านผู้อ่านวยการกองคลัง ทีได้ชแี้ จงรายละเอียดขออนุมัติปรับปรุงรายชือ

ประธานสภาฯ

ออกจากผู้ช่ า ระภาษีบ่ า รุง ท้ องที ปี 2557-2560 สมาชิ ก สภาท่า นใดต้ องการ
อภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ เพือได้ไปแจ้งให้ประชาชนในพื้นทีได้รับทราบ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อธิบายชีแ้ จงเพิมเติม

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

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามทีท่านผู้อ่านวยกองคลังได้ชี้แจงตามเอกสารทีแนบไป
แล้ว เพือความกระจ่างประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในจ่านวนผู้เสียภาษี
107 ราย ประกอบด้วย ม.4 , ม.7 , ม.9 , ม.10 , ม.11 , ม.12 เป็นบุคคลทีอยู่
ในพืน้ ที สปก. จ่านวน 107 ราย ได้เสียภาษีบ่ารุงท้องทีในระหว่างปี 2557-2560
จ่านวนเงิน 12,526.- บาท และใน 107 รายนี้ เขาคิดว่าเขาช่าระภาษีบ่ารุงท้องที
แล้ว เขาจะมี กรรมสิทธิ์ ในความเป็ นเจ้า ของ แต่มี สิท ธิ์แ ค่เ พียงท่า มาหากิน เท่ านั้ น
เทศบาลจะต้องปรับปรุงฐานข้อมูลรายชือผู้ช่าระภาษี และเอารายชือของเขาออกจาก
ฐานข้ อ มู ล จึ ง ต้ อ งขออนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง รายชื อออกจากผู้ ช่ า ระภาษี บ่ า รุ ง ท้ อ งที ปี
2557-2560
/นางอุทัย วาดทอง…..

-20นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุ ณท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ ที ได้ น่ า เรี ยนชี้ แ จงให้ ส มาชิ กสภาฯ ได้ รั บ ทราบ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอ
ถามมติ ขออนุมัติปรับปรุงรายชือออกจากผู้ช่าระภาษีบ่ารุงท้องที ปี 2557-2560

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 ขอหารือเรื่องประปา หมู่ที่ 13

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 เนืองจากประปาหมู่ที 13 ได้ช่ารุดมา
หลายเดือนแล้ว แต่ช่วงฝนตกก็ไม่มีปัญหามากพอเข้าช่วงหน้าแล้งชาวบ้านเริมมา
สอบถามกันมากขึน้ ผมก็ได้สอบถามมายังเทศบาลตลอดในเรืองของประปาหมู่ที 13
ก็ได้ค่าตอบมาว่าท่าหนังสือ ไปยังผู้รับเหมาเข้าด่าเนิน การแต่ผู้รับเหมาก็ไม่เข้ามา
ด่าเนิน การ ผมก็ ได้ เข้า พบท่ า นปลัดเทศบาลเจ้ าหน้า ทีงบประมาณและรัก ษาการ
ผู้อ่านวยการกองช่างก็ได้ค่าตอบว่ามีปัญหาอยู่ทีหนังสืออุทิศทีดินมีงบประมาณใน
การเจาะบ่ อบาดาล ถ้ ามีหนั งสืออุ ทิศทีดิ นเข้า มาก็ส ามารถเจาะบ่อบาดาลได้เลย
ตอนนีผ้ มก็ได้เข้ามาให้ประมาณเดือนกว่าๆ แล้ว ผมก็เลยต้องสอบถามหารือว่าจะท่า
อย่างไรต่อไป เพราะพีน้องชาวบ้านในพืน้ ทีหมู่ที 13 เดือดร้อน

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุ ณ ท่ านวิ ท ยา ลิ้ ม วิชิ ต ที ท่า นได้น่ า เสนอต่ อ สภาซึ งเป็ น ปั ญหาของพี น้ อ ง

ประธานสภาฯ

ประชาชนในเรื องประปาหมู่ ที 13 เพราะเข้ า สู่ ห น้ า แล้ ง แล้ ว ขอเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีฯ

นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น เดี๋ยวผมขอตอบค่าถามครั้งเดียวเลยนะครับ

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ เดี๋ยวท่านนายกเทศมนตรีฯ จะตอบค่าถามในคราว

ประธานสภาฯ

เดียวเลยนะค่ะ
/6.2 การปฏิบัตงิ าน…..

-216.2 การปฏิบัตงิ านของกองช่าง
นางอุทัย วาดทอง

ขอเชิญท่านวิทยา ช่านินวล

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ช่านินวล

กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ กท่าน กระผมนายวิ ทยา ช่า นินวล

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 การปฏิบัติงานของกองช่าง เนืองจาก
ชาวบ้านได้สอบถามมาว่าเทศบาลของเรามีทั้งรถเกรด รถบด ณ ตอนนี้ฤดูแล้งเหมาะ
ส่าหรับซ่อมแซมถนน ท่านนิโรจน์ จันทร์เมฆ ก็ได้บอกแนวทางมาแล้วแต่ระยะเวลา
ผ่านมาก็หลายเดือนแล้ว การประชุมหมู่บ้านทีผ่านชาวบ้านก็สอบถามมาอีก ว่าท่าไม
รถเกรดติ ดปัญหาอะไรทีไม่สามารถซ่อมแซมถนน ผมก็ เลยตอบไปว่าเดี๋ยวมีการ
ประชุมสภาฯ ผมจะสอบถามคณะผู้บริหารให้เพือทีจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
แจ้งให้กับพีน้องประชาชนได้รับทราบต่อไป ขอบคุณค่ะ

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านวิทยา ช่านินวล ทีได้สอบถามในเรืองการปฏิบัติงานของเครืองจักร

ประธานสภาฯ
6.3 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ในตาบลคลองชะอุ่น
นางอุทัย วาดทอง

ขอเชิญท่านสุนทร ผอมทอง ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายสุนทร ผอมทอง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุนทร ผอมทอง ที

ทีปรึกษานายกฯ

ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นได้จัดการแข่งขันกีฬาเชือม
ความสัมพันธ์ภายในต่าบลคลองชะอุ่น กิ จกรรมการจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬ า
เชือมความสัมพันธ์ภายในต่าบลคลองชะอุ่น ประจ่าปี 2561 มีองค์กรทีให้ความ
ร่วมมือ คือโรงเรียนในเขตเทศบาล ผู้น่าท้องที ผู้น่าท้องถิน ชมรมฟุตบอล ชมรมเบ
ตอง ชุ ม ชนต่ า งๆ หมู่ บ้ า น และผู้ ป ระกอบในต่ า บลคลองชะอุ่ น ประเภทกี ฬ าก็ มี
ฟุตบอล เบตอง วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เริมท่าการแข่งขันวันที 20 กุมภาพันธ์ –
2 มี น าคม พ.ศ. 2561 ส่ ว นพิ ธี เ ปิ ด จั ด ขึ้ น วั น ที 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ขอ
ประชาสัมพันธ์และร่วมพิธเี ปิด เวลา 16.00 น. ณ สนามโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
กีฬาในพิธีเปิดกีฬาฟุตบอลระหว่างพนักงานสมอทองพบกับพนักงานเทศบาล และ
/ท่านรองนิโรจน์…..

-22ท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ได้รับการประสานงานจากทีมวอลเล่ย์บอลปากตรังจะเข้า
ร่วมแข่งขันด้วย
นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุ ณ ท่ า นสุ น ทร ผอมทอง ที ปรึ ก ษานายกเทศมนตรี ฯ ขอเชิ ญ ท่ า น

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ก่อนอืนต้องขอบคุ ณท่านสมาชิก สภาฯ ทีได้ใ ห้
ความเห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทีคณะผู้บริหารได้น่าเสนอ เพือจะน่าไปสู่
การพัฒนาต่าบลคลองชะอุ่นให้ดยี ิงขึ้น
- ผมขอเพิมเติมในส่วนทีท่านทีปรึกษาได้ชี้แจง โดยท่านนายอ่าเภอพนมจะ
เป็นประธานในพิธีเปิด ท่านนายอ่าเภอก็ได้มาเปิดงานกิจกรรมหลายๆ งานแล้ว แต่
งานกีฬาท่านยังไม่เคยมาเปิด จึงได้เชิญท่านนายอ่าเภอมาเป็นประธานในพิธีเปิ ด อีก
อย่างหนึงเป็นบังคับบัญชาการบริหารงานของท้องถินส่วน เมือตอนแข่งขันฟุตซอลก็
ได้ท่านผู้ก่ากับสถานีต่าบลภูธรพนม มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึงเป็นผู้ทีเราต้องขอ
ความร่วมมือในเรืองอืนๆ
- ตามที ท่ า นวิ ท ยา ลิ้ ม วิ ชิ ต ได้ ท่ า การสอบถามเรื องประปาหมู่ ที 13 เนื องจาก
เบือ้ งต้นเราวางแผนผิดพลาดในเรืองการก่อสร้างเพราะไม่มีแหล่งน้่า เพราะถ้าเอาน้่า
จากล่ า คลองจะเกิ ด ปั ญ หา ชาวบ้ า นก็ ต้ อ งการที ใช้ น้่ า ได้ อ ย่ า งสะดวก ทางคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลซึงจริงแล้ว
ทุกอย่างพร้อม เรามาช้าในการจัดซือ้ จัดจ้างเนืองจากมีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ
และงบอืนๆ เข้ามาแทรก ในขั้นตอนกานจัดซือ้ จัดจ้างการก่าหนดราคากลางมีขั้นตอน
มากตามทีเคยได้น่าเรียนต่อสภาไปแล้วนั้นท่าให้เกิดความล่าช้า และเมือวันที 11
และวันที 15 เราได้มกี ารประเมินในเรืองของถนน ประปาหมู่ที 4 และประปาหมู่ที 3
ซึงเป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10 กว่าล้าน ได้เร่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ผมก็ได้คุย
กับท่านปลัดเทศบาลและนายช่างสุบิน ได้ก่าหนดราคากลางและขออนุมัติในเรืองการ
จัดซือ้ จัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที 13 และโครงการขยายเขตประปาหมู่ที
6 หมู่ที 8 และหมู่ที 5 ซึงได้ก่าชับให้เร่งรัดใน 2 โครงการนีก้ ่อน ในส่วนของโครงการ
อืนผมได้ขอตัวนายช่างจากอบต.เขาวง มาอีกคนหนึง คือนายช่างเสน่ห์ งานใหม่ผมให้
/นายช่างเสน่ห์…..

-23นายช่างเสน่ห์ด่าเนินการหมดเลย และเรืองเก่าก็ให้นายช่างสุบินด่าเนินการจนส่าเร็จ
เมือจัดซื้อจัดจ้างประปาหมู่ที 6 หมู่ที 5 หมู่ที 8 และขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที 13
และจะให้เร่งด่าเนินการก่อสร้างถนนหมู่ที 4 2 สาย และหมู่ที 13 ต่อไปเลย และ
ส่านักงานด้วย ขอน่าเรียนต่อสภาฯ ว่าผมก็เหมือนคนผิดค่าพูดตลอดชี้แจงว่าจะท่า
แต่เมือกรมมีงบประมาณมาว่าให้ส่งภายใน 1 อาทิตย์ ผมก็ต้องรีบด่าเนินการ และ
ต้องยืดงานอืนๆ ออกไปอีก เพราะเป็นสิงทีปฏิเสธไม่ได้เพราะเราต้องการงบประมาณ
ก็เข้าใจว่าเงินของตัวเองจะใช้เ มือไรก็ได้แต่ชาวบ้านเขาก็คอย ผมก็เข้าใจและจะรีบ
ด่าเนินการให้แล้วเสร็จ
- ตามที ท่านวิ ทยา ช่านิน วล ได้สอบถามเรื องการปฏิบั ติงานของกองช่า ง
เกียวกับการบริหารจัดการซึงรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้พูดคุยกัน
โดยมีนายกเทศมนตรี ฯ รองนิ โรจน์ และท่ านปลัดเทศบาล เรืองคนขับรถเกรดไม่
สามารถทีจะหาคนมาปฏิบัติงานได้ ผมได้ให้ท่านสท.สมโภชน์ ชุ มขุน ประสานกั บ
คนขับทีเคยขับอยู่ทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ผมได้มอบหมายให้ท่านปลัดเทศบาล
ด่าเนินการ
- โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ส ะ พ า น ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ข้ า ม ค ล อ ง ศ ก
พังกาญจน์-คลองชะอุ่น ของทางหลวงชนบท งบประมาณ 60 กว่าล้าน ตอนนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการออกแบบ ซึงผมได้ยืนหนังสือให้กับรัฐมนตรีคมนาคมและให้รองนิโรจน์
ประสานในเรืองต่างๆ ซึงเมือมีการออกแบบแล้วเสร็จมียอดเงินก็ต้องน่าเรืองไปคุยกับ
ผู้ว่าเพือผลักดันงบประมาณของผู้ว่า ซึงผูว้ ่ามีงบประมาณอยู่ประมาณ 800 ล้าน ถ้า
งบประมาณเหลือกและมีเอกสารแบบแปลนยอดเงินก็จะด่าเนินการได้
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกยางพาราซอยอ่างเก็บน้่าบาง
ทรายนวล และท่าฝายชะลอน้่า 2 จุด ในพื้นทีหมู่ที 2 ผู้ใหญ่ บุญทันได้แจ้งมาว่าแผน
ของคลองชะอุ่ น ได้ เ ข้ า ไปอยู่ ใ นงบประมาณของจั ง หวั ด เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผ่ า นการ
พิจารณาแล้ว เมือเงินมาก็สามารถด่าเนินการได้เลย
- ส่วนงบประมาณทีผมได้ประสานกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า เจ้าคุณ
ทหาร ได้ท่าความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการทดลองเอายางพารามาผสม
กับน้่ายาและบดอัดกับดินบนถนนโดยใช้พนื้ ทีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นทีน่าร่อง
มี 25 ท้องถิน ก็ได้ไปท่า MOU กับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรองผู้ว่าเป็นประธาน
/- การปรับแผน 4 ปี…..

-24- การปรั บแผน 4 ปี ผมได้ ก่า หนดไว้ ภายในต้ นเดือ นโดยไม่เ กิน วัน ที 20
มีนาคม 2561 เราจะมีการปรับแผน 4 ปี ทีน่าเรืองนี้เข้ามาปรึกษาในทีประชุมสภา
ก็คืออยากให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบดูในพื้นทีทีต้องด่าเนินการและบรรจุในแผน 4
ปี จะได้ด่าเนินการแก้ไขต่อไป
- ในวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงานของ
ผู้น่าท้องทีท้องถิน เดินทางเวลา 02.00 น. ตามก่าหนดการ
สุดท้ายสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิมเติมหรือไม่
นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

ประธานสภาฯ
นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ขอถามเพิมเติมในเรืองการด่าเนินงานของ
เทศบาล การก่อสร้างอาคารส่านักงานนั้นผมเกรงว่าเมือเวลาผ่านไปเนินนาน จะต้อง
ท่าประมาณการราคาใหม่เพราะเกิน 30 วัน และราคาสินค้ามีราคาเพิมขึ้น และอีก
อย่างช่างก็ไม่มี คิดว่าน่าจะด่าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ในส่วนนี้ผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดและจะชี้แจงใน
การประชุมรอบหน้าโดยจะให้ช่างเข้ามาชี้แจงด้วย

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงตามที สมาชิกสภาฯ ได้เสนอ ท่านใดมี

ประธานสภาฯ

ข้อเสนอแนะหรือเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ส่าหรับวันนี้ การด่าเนินการประชุมก็มาถึง
ช่ว งสุ ด ท้า ยแล้ ว ดิฉั น ขอปิ ดการประชุ ม สภาสมั ยวิ ส ามั ญ ครั้ งที 1 ประจ่ าปี พ.ศ.
2561 วันอาทิตย์ที 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เจ้าหน้าที หัวหน้าส่วน
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ทีได้ช่วยให้การด่าเนินการประชุมในวันนี้ด่าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ดิฉันขอปิดการประชุมขอบคุณค่ะ

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.
/(ลงชือ) สุพรรณิกา…..

-25(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 ครั้งที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2561 วัน
อาทิตย์ที 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เวลา 10.00 น. เมือ
วันที..............................................................
(ลงชือ)

ส่าเริง แก้วฉ่า

ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง

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

