รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

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

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

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาเทสบาลฯ
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
ประเพียน ประกับศิลป์
วิโรจน์ นาคแก้ว
จิรนันท์ อินทมุสิก

หมาย
เหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นางสายใจ จันทร์แสงกุล
นายปกิต ทนผุล
นายสุนทร ผอมทอง
นางศุภลักษณ์ มณีสม
นางสาวสุทิศา ชัยเจริญ
นางปรารถนา สุดสาย
นางสาวสุนิศา เกตุแดง

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่านักปลัด
ผู้อ่านวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
ไพฑูรณ์ คงเดิม
สายใจ จันทร์แสงกุล
ปกิต ทนุผล
สุนทร ผอมทอง
ศุภลักษณ์ มณีสม
สุทศิ า ชัยเจริญ
ปรารถนา สุดสาย
สุนิศา เกตุแดง

หมาย
เหตุ

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

9
10
11

นางสาวจันทิมา กุลจู้
นายศตวรรษ ไชยลึก
นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

นักพทรัพยากรบุคคล
จันทิมา กุลจู้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ศตวรรษ ไชยลึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายวินิจ ใจซือ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

-

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ
ลา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับ
ที่
- -

ชื่อ-สกุล
-

-

หมาย
เหตุ
-

เปิดประชุม เวลา…..

-3เปิดประชุม เวลา 09.00 น.
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น คณะผู้บริ หาร หัวหน้า ส่ว น
เลขานุการสภาฯ

ราชการ เจ้าหน้าทีและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ครั้งนี้เป็นการเรียกประชุม
สภาสมัยสามั ญ ครั้งที 1 ประจ่าปี 2561 วันพฤหัส บดีที 19 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
ตามประกาศสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เรือง นัดประชุมสภาเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2561 ตามมติทีประชุมสภา
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ในคราวการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัย
สามัญ สมัยที 4 เมือวันที 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติก่าหนดประชุมสภา
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที 1 ประจ่าปี พงศ.2561 เริม
ตั้งแต่วันที 1เมษายน 2561 เป็นต้นไป โดยก่าหนดให้ด่าเนินการประชุมให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสามสิบ วัน นั้น อาศัยอ่ านาจตามความ ข้อ 23 และข้อ 24 จึ ง
ก่าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 1 ประจ่าปี พ.ศ.
2561 ตั้งแต่วันที 19 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อ ง
ประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บัดนี้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ลา 1 ท่าน สมาชิกสภาครบ
องค์ประชุม ล่าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดเทียนธูปเพือบูชาพระรัตนตรัย
และด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แจ้งการรับโอนพนักงานเทศบาล รายนางศุภลักษณ์ มณีสม ตาแหน่งรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน อบต.ระดับต้น) สังกัด อบต.
บางงอน โอนมาดารงตาแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ
ต้น) สังกัด ทต.คลองชะอุ่น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญพนักงานเทศบาล นางศุภลักษณ์ มณีสม ต่าแหน่งรองปลัดเทศบาล แนะน่าตัว

ประธานสภาฯ

/นางศุภลักษณ์ มณีสม.....

-4นางศุภลักษณ์ มณีสม กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และ
รองปลัดเทศบาล

ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางศุ ภ ลั ก ษณ์ มณี ส ม มารั บ ต่ า แหน่ ง รอง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับต้น) สังกัดเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต่าบลบางงอน (นักบริหารงาน อบต. ระดับต้น)
เมือวันที 3 เมษายน 2561 รองปลัดเทศบาลปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยของปลัดและ
ตามทีได้รับมอบหมาย ซึงท่านปลัดเทศบาลได้มอบหมายงานเกียวกับกองช่างทั้งหมด
เนืองจากตอนนี้ทางกองช่างไม่มีข้าราชการปฏิบัติหน้าทีก็ได้รับต่าแหน่งเป็นผู้รักษา
ราชการ แทนผู้ อ่ า นวยการกองช่ า งอี ก หนึ งต่ า แหน่ ง ในส่ ว นของงานเร่ ง ด่ ว น คื อ
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีเหลือจ่ายทีก่าหนดไว้ 4 โครงการ ทั้ง 4 โครงการได้
ประสานกับนายช่างสุบินและผู้ช่วยนายช่างแล้ว ได้ด่าเนินการเขียนแบบและประมาณ
ราคาเรียบร้อยแล้วในช่วงวันหยุดสงกรานต์ และจะรวบรวมส่งจังหวัดในวันที 20
เมษายน 2561 ในส่วนของเครืองจักรท่านรองนิโรจน์เป็นผู้ควบคุมดูแลการท่างาน
เหมื อ นเดิ ม ในส่ ว นของงานที ได้ รั บ มอบหมายเพิ มเติ ม จากท่ า นเลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ไปส่ารวจข้อมูลระบบประปาทั้งหมดของเทศบาล
โดยมอบหมายให้พนักงานๆ ไปส่ารวจแต่ตอนนี้งานเต็มมือมาก ซึงจะลงพื้นที ส่ารวจ
ในอาทิตย์หน้าซึงต้อ งขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ในพื้ นทีด้วยในการข้อมู ล
ระบบประปาในหมู่บ้านทั้งทีเทศบาลถ่ายโอนให้หมู่บ้านและทีหมู่บ้านก่อสร้างเองด้วย
ส่วนเรืองทีจะต้องด่าเนินการต่อก็เป็นในเรืองของวัสดุหินคลุกก็จะหารือกับท่านรอง
นิโรจน์ต่อไป ขอบคุณค่ะ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาล นางศุภลักษณ์ มณีสม ซึงจะได้ร่วมงานกันต่อไป

ประธานสภา
1.2 คณะผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบแรกเดือนเมษายน)
2) แจ้ ง ประกาศใช้ แ ผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
/3) แจ้งประกาศ…..

-53) แจ้งประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่
1)
4) แจ้งประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
5) แจ้ ง ประกาศโอนงบประมาณรายจ่า ย ครั้ ง ที่ 3/2561 ประจ าปี
งบประมาณ 2561
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น
1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบแรกเดือนเมษายน) ได้มีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จากการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น พ.ศ.2561-2564 รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างไตรมาสที 1-2 ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ประชุมเมือวันที 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561)
ด้วยเป็นทีทราบโดยองค์รวมแล้วว่า เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นมีงบประมาณ
ทีจ่ ากั ด หากเปรี ยบเทีย นกั บความต้ องการของประชาชนที ปรากฏในแผนพัฒ นา
ท้อ งถิ นสี ปี (พ.ศ.2561-2564) นั้ น ไม่ ส ามารถตอบสนองและแก้ ไ ขปั ญ หาได้
โดยเร็วทั้งหมด อีกทัง้ ปัญหามีความส่าคัญเกือบทุกที จึงต้องวางแผนงานงบประมาณ
ไปตามสถานการณ์ ที เกิ ด ขึ้ น คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงมีข้อเสนอแนะ ทีได้จากการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. ติ ดตามการด่า เนิ น งานเรืองซ่อ มแซม แก้ ไขปัญ หา ไฟฟ้า ส่ องสว่ างใน
หมู่บ้านทีมีความช่ารุด และเทศบาลท่าการส่ารวจความต้องการมาจากหมู่บ้านแล้ว
นั้น เทศบาลจะด่าเนินงานต่อไปอย่างไร
/2. ติดตามเรืองการ…..

-62. ติ ด ตามเรื องการแก้ ไ ขปั ญ หาขาดแคลนบุ ค ลากร พนั ก งานท่ า งาน
เครืองจักรกลในการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเพราะงานแก้ไขปัญหา ซ่อมแซมถนน
ล่ า ช้ า ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ (เรื องต่ อ เนื องจากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ปีงบประมาณ 2560)
3. เห็นควรก่ากัด ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบถึงความคืบหน้า
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพืน้ ทีตามทีประชาชนแจ้งค่าร้องความเดือดร้อนของ
ประชานอย่ า งรวมเร็ ว และแจ้ ง ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบ และท่ า งานร่ ว มกั บ ผู้ น่ า
หมู่บ้านในการส่ารวจข้อมูลหมู่บ้าน
4. ติ ด ตามผลความคื บ หน้ า ของโครงการพั ฒ นา ที มี ก ารอนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5. เห็นว่าการด่าเนินงานด้านการจัดการขยะ การจัดการแหล่งขยะในชุมชน
ไม่มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะกลุ่มบ้านเรือนในเขตชุมชนทีไม่มีอาณาเขตบ้านเรือน
หรือแหล่งจัดการขยะทีไม่ก่อให้เกิดความร่าคาญผู้อืน
6. ในกรณีการจัดตั้งเตาเผาขนาดเล็กในหมู่บ้านนั้น ขาดการส่งเสริม การ
จัดการขยะ การคัด แยกขยะก่ อนเผาอย่างจริงจั ง ท่ าให้ไ ม่เกิ ดประสิทธิ ผลในการ
จัดการขยะ และในชุมชนไม่มีทีกักเก็บขยะก่อนจัดการ รวมทั้งการจัดการปัญหาขยะ
อันตรายทีมีการรวบรวมในหมู่บ้าน
7. ควรส่งเสริม สนับสนุน ในกลุ่มบ้านเรือนใกล้เคียง ชุมชนใกล้เคียงกันมี 1
เตาเผา เป็นอย่างน้อย (10 บ้านเรือนต่อ 1 เตาเผา) และส่งเสริมอาบรมให้ความรู้
ประชาชนในการจัดการขยะของครัวเรือนชุมชน
8. ควรเร่งด่าเนินงานในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ่านวน 2 โครงการ
ทีได้ รับ การอนุมั ติง บประมาณรายจ่ ายประจ่า ปีง บประมาณรายจ่ าย พ.ศ.2561
โดยเร็ว ให้เป็นไปตามแผนการด่าเนินงาน
9. ควรให้มีการบันทึกรายงานประจ่าวัน ประจ่าเดือน ประจ่าปี การซ่อมแซม
ถนน เส้นทางสัญจร เพือให้เห็นผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาทีก่าหนด
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

/2) แจ้งประกาศใช้…..

-72) แจ้ ง ประกาศใช้ แ ผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประกาศเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เรื องประกาใช้ แ ผนการด่ า เนิ น งาน
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิมเติม (ฉบับที 1) ตามทีคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท่ าแผนพั ฒนาเทศบาลต่า บลคลองชะอุ่ น ได้ด่ าเนิ นการรวบรวม แผนงาน
โครงการพัฒนาต่างๆ จัดท่า เป็น (ร่าง) แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เพิมเติม (ฉบับที 1) และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
พิ จ ารณาแล้ ว เสนอผู้ บ ริ ห ารเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ป ระกาศเป็ น แผนการ
ด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิมเติม (ฉบับที 1) นั้น
เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น จึ ง ขอประกาศใช้ แ ผนการด่ า เนิ น งาน ประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 1) เพื อใช้ เ ป็ น เครื องมื อ ในการ
ควบคุ ม การด่ า เนิ น งานประจ่ า ปี ง บประมาณให้ เ กิ ด ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด รวมทั้ ง เป็ น เครื องมื อ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ด่ า เนิ น งานประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ต่ อ ไป จึ ง ประกาศให้ ท ราบโดย
ทัวกัน ประกาศ ณ วันที 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
3) แจ้งประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และ
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลง
(ฉบับที่ 1)
ประกาศเทศบาลต่า บลคลองชะอุ่น เรืองการแก้ไ ขแผนพั ฒนาท้อ งถิ นสี ปี
(พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่ น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ นสีปี (พ.ศ.
2561-2564) เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน
สี ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ มเติ ม และเปลี ยนแปลง (ฉบั บ ที 1) เมื อวั น ที 31
กรกฎาคม 2560 ที ผ่ า นมา ซึ งเป็ น การด่ า เนิ น การตามขั้ น ตอนของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 นั้น
/ในการนีผ้ ู้บริหาร…..

-8ในการนีผ้ ู้บริหารเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้พิจารณาแก้ไขค่าผิดทีปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พงศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) ให้ถูกต้อง เพือให้สามารถใช้
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ นได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ อ ไป อาศั ย อ่ า นาจตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 ข้อ 21 และข้อ 24 จึงประกาศให้ทราบ
โดยทัวกัน ประกาศ ณ วันที 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
4) แจ้งประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เรื องแก้ ไ ขเปลี ยนแปลงค่ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลียนแปลงครั้งที 2
ตามที เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ตราเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย ประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้ ง ประมาณการรายรั บ ทุ ก หมวดรายรั บ จ่ า นวน
53,500,000.- บาท และประมาณการรายจ่ายทุกแผนงาน รวม 53,500,000.บาท ซึงประกาศใช้เมือวันที 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 นั้น
ในการนี้ เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มีความจ่าเป็นในการแก้ไขเปลียนแปลง
ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดตาม
บัญ ชีแ ก้ไ ขเปลี ยนแปลงค่า ชี้ แจงงบประมาณรายจ่า ย ประจ่า ปีง บประมาณ พ.ศ.
2561 แก้ไขเปลียนแปลงครั้งที 2 อาศัยอ่านาจตามความในข้อ 32 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยวิ ธีง บประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ น พ.ศ.
2561 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ.2543
5) แจ้ ง ประกาศโอนงบประมาณรายจ่า ย ครั้ ง ที่ 3/2561 ประจ าปี
งบประมาณ 2561
ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเนืองจาก
รายจ่ายเดิมไม่เพียงพอ และโอนงบประมาณตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณีรับโอน
พนักงานเทศบาลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
/ประกาศเทศบาล…..

-9ประกาศเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เรื องการโอนงบประมาณรายจ่ า ย ครั้ ง ที
3/2561 ประจ่าปีงบประมาณ 2561
จึงขอน่าเรียนให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้น่าเรียนชีแ้ จง

ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นสมั ย วิสามั ญ
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

ประธานสภาฯ

สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที 1 ประจ่ า ปี พ.ศ.2561 เมื อวั น ที 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ผมให้เวลา 5 นาที ส่าหรับ
ตรวจดูร ายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ อภิปรายเพิมเติ ม
หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
สมัยวิสามัญ ครั้งที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2561 เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2561 โปรด
ยกมือขึน้

มติที่ประชุมสภาฯ

รับรอง 10 ท่าน ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 1 ท่าน
มติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ขออนุ มัติ เ ปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขชื่อ และรายละเอีย ดโครงการจ่ า ยขาดเงิ น
สะสมประจ าปี 2561 ในคราวประชุ ม สภาสมั ยวิ ส ามั ญ ครั้ งที่ 1 ประจ าปี
2561 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 4 โครงการ ดังนี้
/1. โครงการก่อสร้าง…..

-101. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย
ซอยถ้าเพชร บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,500 ตารางเมตร พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ า จ านวน 1 จุ ด เป็ น เงิ น
1,900,000.- บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย
ควนพน (หั ว เขา) – บ้ า นถ้ าเล่ ย์ หมู่ ที่ 11 ต าบลคลองชะอุ่ น อ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า จานวน 2 จุด เป็นเงิน
1,900,000.- บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ซอยในเหมืองบ้านบางบ้าน หมู่ที่ 8 ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,650 ตารางเมตร เป็นเงิน 1,200,000.- บาท
4. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. บ้านบางเตยบริเวณแยกป้าพันธ์
หมู่ที่ 7 จานวน 2 จุด ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
เงิน 217,000.- บาท
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ตามทีสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นประชุมสภา
สมัยวิสามัญ ครั้งที 1 ประจ่าปี 2561 เมือวันอาทิตย์ที 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 เวลา 9.30 น. มีมติ อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมประจ่ าปี 2561 จ่านวน 4
โครงการ เป็นเงิน 4,217,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยถ้่า
เพชร บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที 4 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/กว้าง 5 เมตร…..

-11กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นทีไม่น้อยกว่า 2,500 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้่า จ่านวน 1 จุด เป็นเงิน 1,900,000.- บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควน
พน (หัวเขา) – บ้านถ้่าเล่ย์ หมู่ที 11 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้น ทีไม่น้อยกว่า 2,500
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้่า จ่านวน 2 จุด เป็นเงิน 1,900,000.- บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยใน
เหมืองบ้านบางบ้านหมู่ที 8 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง
5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นทีไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร
เป็นเงิน 1,200,000.- บาท
4. โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. บ้านบางเตย บริเวณแยกป้าพันธ์ หมู่ที
7 จ่ า นวน 2 จุ ด ต่ า บลคลองชะอุ่ น อ่ า เภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ น เงิ น
217,000.- บาท
เพื อให้ ก ารด่ า เนิ น การถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บที เกี ยวข้ อ งและตรงกั บ
แผนพัฒนาเทศบาล จึงขอแก้ไขและรายละเอียดให้ตรงกันพร้อมให้เหตุผลก่ากับ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้ างถนนลาดยางผิว ทางแอสฟั ลท์ติกคอนกรีต สาย
ซอยถ้า เพชร บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตาบลคอลงชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ขอแก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายสาม
แยกหนองหัวแหวน บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที 4 เชือ สามแยกเขาสามหน้า บ้านถ้่าเล่ย์
หมู่ 10
เป้าหมายโครงการ ด่าเนินการก่อสร้าง กว้า 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
0.05 เมตร พืน้ ทีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้่า จ่านวน 1
ชุด
เป้าหมายในแผนพัฒนาท้องถิน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
(สายผ่านทีพักสงฆ์ถ้่าหินเพชร) กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5,000
เมตร หรือตามแบบแปลนที อปท.ก่าหนด ตามความเหมาสมของสภาพพืน้ ที
/เหตุผล ทีขอ…...

-12เหตุผล ทีขออนุมัติด่าเนินการก่อสร้าง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 500 เมตร
เนื องจากจะกั น พื้ น ที สองข้ า งทางไว้ ใ ห้ เ พื อการก่ อ สร้ า งคู ร ะบายในอนาคต ตาม
ข้อเสนอของหมู่บ้าน ประกอบกับถนนดังกล่าวเป็นถนนสายรอง ซึงมติหมู่บ้านเห็น
ควรให้ก่อสร้าง กว้าง 5 เมตร ก็เพียงพอแล้ว
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควน
พน (หัวเขา) – บ้านถ้าเล่ย์ หมู่ที่ 11 ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
ขอแก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย
ควนพน (หัวเขา) - บ้านควนพน หมู่ที 11 เชือมถึงบ้านถ้่าเล่ย์ หมู่ 10
เป้าหมายโครงการ ด่าเนินการก่อสร้าง กว้าว 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
0.05 เมตร พืน้ ทีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้่า จ่านวน 2
จุด
เป้าหมายในแผนพัฒนาท้องถิน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร ระยะทาง
4,000 เมตร หรือตามแบบแปลนที อปท. ก่าหนดตามความเหมาะสมของสภาพ
พืน้ ที
3. โครงการก่อ สร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สาย
ซอยใน เหมืองบ้านบางบ้าน หมู่ที่ 8 ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
ขอแก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย
ควนสูง เชือมต่อซอยในเหมือง บ้านบางบ้าน หมู่ที 8 เป้าหมายโครงการ ด่าเนินการ
ก่อสร้าง กว่าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นทีไม่น้อยกว่า 1,650
ตารางเมตร
4. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. บ้านบางเตย บริเวณแยกป้าพันธ์
หมู่ที่ 7
/ขอแก้ไขเป็น…..

-13ขอแก้ ไ ขเป็ น โครงการวางท่ อ ระบายน้่ า บ้ า นบางเตย หมู่ 7 เป้ า หมาย
โครงการ ด่าเนินการวางท่อระบายน้่า คสล.บ้านบางเตย บริเวณแยกป้าพันธ์ หมู่ที 7
จ่านวน 2 จุด ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยโครงการล่าดับที 2-4 ขอแก้ไขเฉพาะชือโครงการ เพือให้ตรงกับชือใน
แผนพัฒนาท้องถิน ส่วนรายละเอียดและงบประมาณทีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
คงไว้ตามทีสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครัง้ ที 1 ประจ่าปี
2561 เมือวันที 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
จึงต้องน่าเรืองเข้าสภาอีกครั้งเพือขอความเห็นชอบจากสภาฯ ขอบคุณครับ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้น่าเรียนชี้ แจง สมาชิกสภาท่านใดต้องการ

ประธานสภาฯ

อภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ 5.1 ขออนุมัติเปลียนแปลง
แก้ ไ ขชื อและรายละเอี ย ดโครงการจ่ า ยขาดเงิ น สะสมประจ่ า ปี 2561 ในคราว
ประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที 1 ประจ่ า ปี 2561 เมื อวั น ที 18 กุ ม ภาพั น ธ์
2561 จ่านวน 4 โครงการ ตามรายละเอียดเหตุผลทีผูบ้ ริหารน่าเสนอ

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 10 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 1 ท่าน
มติที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 ปลัดเทศบาล แจ้ง ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล

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

ปลัดเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ตามทีสมาชิกสภาได้น่าเสนอในทีประชุมเมือครั้งที
ผ่ า นมาก ให้ ร วบรวมระเบี ย บที เกี ยวกั บ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาฯ เพื อได้ รั บ รู้ แ ละ
เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารและสมาชิกสภา วันนีป้ ลัดก็ได้รวบรวมระเบียบ ข้อกฎหมาย
ทีเกียวข้องมาแจ้งยังทีประชุมสภา
1) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547
/ตามหนังสือที มท…..

-14ตามหนั งสื อ ที มท 0809.7/ว 1757 ลงวัน ที 26 พฤษภาคม 2549
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าเพือให้เกิดความชัดเจนในกรณีดังกล่าว จึงขอ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ในวันทีผู้บริหารท้องถิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน หรือสมาชิกสภาท้องถิน มี
ความจ่าเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ในกรณีอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ให้ถือ
ว่าวันนั้นเป็นวันปฏิบัตงิ านและไม่ต้องลาตามระเบียบดังกล่าว
(1) เดินทางไปในเขตจังหวัดทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินต้นสังกัด
ตั้งอยู่
(2) เดินทางไปนอกเขตจังหวัดทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินต้นสังกัด
ตั้งอยู่ ไม่เกิน 24 ชัวโมง
2. โดยที ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ นและผู้ ช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ น ต้ อ งมาปฏิ บั ติ ณ
ส่านักงานขอองค์กรปกครองส่วนท้องถินต้นสังกัด ในเวลาราชการเต็มเวลา ทุกวัน จึง
ต้อ งลงเวลาในสมุ ด ลงเวลาปฏิ บั ติ ง านเพื อเป็ น หลั ก ฐาน และเป็ น ตั ว อย่ า งที ดี แ ก่
พนักงานส่วนท้องถิน ทั้ง นี้ให้แยกสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิน และ
ผู้ช่วยผู้บริห ารท้องถิน เป็นคนละเล่มกับสมุดลงเวลาปฏิบั ติงานของพนักงานส่ว น
ท้องถิน ในกรณีทีผู้บริหารท้องถินและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน ไม่ลงเวลาในสมุดลง
เวลาปฏิบัติงานในวันใด ให้เจ้าหน้าทีบันทึกสาเหตุทีไม่ลงเวลาดังกล่าว ไว้ท้ายบัญชีลง
เวลาปฏิบัติงานในวันนั้น เพือเป็นหลักฐาน
3. ส่าหรับสมาชิกสภาท้องถินมีหน้าทีเข้าประชุมสภาท้องถินในสมัยประชุม
และประชุมคณะกรมการทีสมาชิกสภาท้องถินได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเป็น
ครั้งคราว ไม่ ต้องมาปฏิบัติ งาน ณ ส่านั กงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตั น
สังกัด ในเวลาราชการเต็มเวลาทุกวัน จึงไม่ต้องลงเวลาในสมุดลงเวลาปฏิบัติงาน
4. กรณี ผู้บริ หารท้อ งถิน ผู้ช่ วยผู้บริ หารท้อ งถิน หรื อสมาชิ กสภาท้อ งถิ น
หยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาโดยชอบด้ว ยระเบียบ จนท่าให้มีวันปฏิบัติงานใน
เดือนนั้นน้อยกว่า 20 วัน ให้จ่ายเงินค่าป่วยการ หรือค่าตอบแทนทีมีลักษณะการจ่าย
เป็นรายเดือนลดลงตามส่วน แต่ถ้ามีวันปฏิบัติงานในเดือนนั้นตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป ให้
จ่ายเงินค่าป่วยการ หรือค่าตอบแทนทีมีลักษณะการจ่ายเป็นรายเดือนเต็มเดือน
/5. กรณีผู้บริหาร…..

-155. กรณี ผู้บริ หารท้อ งถิน ผู้ช่ วยผู้บริ หารท้อ งถิน หรื อสมาชิ กสภาท้อ งถิ น
ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือก หรือได้รับแต่งตั้งในระหว่างเดือน หรือพ้นจากต่าแหน่งก่อน
สิ้นเดือน ให้จ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนทีมีลักษณะการจ่ายเป็นรายเดือนของ
เดือนนั้น ตามส่วนของวันทีมีสิทธิได้รับเงินข้างต้น แม้จะมีวันปฏิบัติงานในเดือนนั้น
ตั้งแต่ 20 วันขึ้นไปก็ตาม
6. เพือประโยชน์ใ นการค่ านวณจ่า นวนเงิน ทีจะจ่า ยเป็น ค่า ป่ว ยการ หรื อ
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถิน
ตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 19 วรรคสอง ให้ถอื ว่าวันหยุดราชการเป็นวันปฏิบัตงิ าน
2) การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
ตามหนั ง สื อ นิ ค มสหกรณ์ พ นม ที สฎ 0010.02/ว 147 ลงวั น ที 27
กุมภาพันธ์ 2561 เรืองการใช้ประโยชน์ทีดินในเขตนิคมสหกรณ์ ด้วยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ มีภารกิจด้านการจัดทีดินให้กับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติจัดทีดินเพือ
การครองชีพ พ.ศ.2511 สมาชิกนิคมจะต้องใช้ทีดินทีได้รับอนุญาตเข้าท่าประโยชน์
เฉพาะเพือท่าการเกษตรตามระเบียบทีอธิบดีก่าหนด ถ้าจะกระท่าการอย่างอืนต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์พนม พิจารณาแล้วเห็นว่า จากข้อก่าหนดของพระราชบัญญัติ
จัดทีดินเพือการครองชีพ พ.ศ.2511 มีสว่ นทีเกียวข้องกับหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ในการอนุญาตใช้ประโยชน์ในทีดิน หากทีดินตั้งอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์
ถึงแม้ว่าทีดินนั้นจะเป็นโฉนดแล้วก็ตาม การด่าเนินการใดๆ นอกเหนือจาการเกษตร
จะต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เสียก่อน เพือให้หน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีตั้งอยูใ่ นเขตนิคมสหกรณ์ ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติจัดทีดินเพือการครองชีพ พ.ศ.2511 ก่าหนด
3) การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนัง สือ จัง หวั ดสุ ราษฎร์ธ านี ที สฎ 0023.3/ว 01932 ลงวัน ที 7
มีนาคม 2561 เรืองการตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากระทรวงมหาดไทยว่า ส่านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน พบว่า ได้
/ด่าเนินการจัดจ้าง…..

-16ด่ า เนิ น การจั ด จ้ า งตามโครงการจนได้ ตั ว ผู้ รั บ จ้ า งแล้ ว แต่ ไ ม่ ส ามารถด่ า เนิ น การ
โครงการได้ เนื องจากสถานที ที จะด่ า เนิ น การก่ อ สร้ า งไม่ มี ค วามพร้ อ มท่ า ให้ ไ ม่
สามารถส่งมอบพื้นทีให้ผู้รับจ้างได้ จึงยกเลิกการประกวดราคา ซึงส่านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยควรทีจะก่าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถินใน
ความรับผิดชอบให้พิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที ก่อนทีจะ
ด่าเนินการโครงการ ทั้งนี้ เพือป้องกันความเสียหายทีอาจจะเกิดขึน้ กับทางราชการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้มี
อ่ า นาจหน้ า ที ในการก่ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตามระราชบั ญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 และนายอ่าเภอ ทีมีอ่านาจหน้าทีในการก่ากับดูแลองค์การบริหารส่วน
ต่าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ.2537
ก่าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถินในความรับผิดชอบ พิจารณาความเหมาะสมและ
ความพร้อมของสถานทีก่อสร้างก่อนด่าเนินการตามโครงการ เพือป้องกันความ,
เสียหายทีอาจจะเกิดขึ้นกับทางราชการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถินไม่สามารถ
ด่าเนินการตามโครงการได้อันเนืองมาจากสถานทีด่า เนินการไม่มีความพร้อม ให้
พิจารณาด่าเนินการกับเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องตามควรแก่กรณี
4) การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์
ธานี พ.ศ.2560
ตามหนังสือส่านักงานโยธาธิ การและผังเมืองสุราษฎร์ธานี ด่วนทีสุด ที สฎ
0022/ว 147 ลงวันที 20 มกราคม 2560 เรืองการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560 ซึงพืน้ ทีของต่าบลคลองชะอุ่นตรง
ตามกฎกระทรวง ให้ใช้ บังคับผังเมื องรวมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ.ศ.2560 ข้อ 8
ทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ทีดินเพือเกษตรกรมหรือเกียวข้อง
กั บ เกษตรกรม การอยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส่าหรับการใช้ประโยชน์ทีดิน
เพือกิจการอืน ให้มีทีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงทีดินทียืนขออนุญาต

/ทีดินประเภทนี้…..

-17ทีดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ทีดินเพือกิจการตามทีก่าหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจ่าพวกท้าย
กฎกระทรวงนี้
(2) คลังน้่ามันและสถานทีเก็บรักษาน้่ามัน ลักษณะทีสาม ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้่ามันเชือ้ เพลิง เพือการจ่าหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวทีมีขนาดพืน้ ทีเกิน 1,000 ตารางเมตร สถานที
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุทีมีขนาดพืน้ ทีเกิน 500 ตารางเมตร และ
สถานทีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บทีมีขนาดพื้นทีเกิน 200 ตาราง
เมตร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้่ามันเชื้อเพลิง และมีระยะห่างจากเขตทาง
น้อยกว่า 20 เมตร
(4) สถานทีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้่ามันเชือ้ เพลง
(5) จัดสรรทีดินเพือประกอบอุตสาหกรรม
(6) จัดสรรทีเดินเพือประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่ทีดินในบริเวณหมายเลข
3.14 และหมายเลข 3.22
(7) จัดสรรทีดินเพือการอยูอ่ าศัย เว้นแต่ทีดินในบริเวณหมายเลข 3.14 และ
หมายเลข 3.22
(8) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(9) การประกอบอุ ต สาหกรรมที มี พื้ น ที ประกอบการทั้ ง หมดรวมกั น เกิ น
10,000 ตารางเมตร เว้นแต่ในบริเวณระยะ 1,000 เมตร จากริมเขตทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข 41 ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 44 และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 401 และทีดินในบริเวณหมายเลข 3.28 ให้ด่าเนิ นการได้ โดยอาคารแต่
ละหลังต้องมีขนาดไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร และอยู่ห่างจากริมเขตทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข 41 ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 44 และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 401 ไม่น้อยกว่า 20 เมตร และอยู่ห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้่า ล่าคลอง หรือแหล่งน้่าสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร

/การใช้ประโยชน์ทีดิน…..

-18การใช้ประโยชน์ทีดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 44 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4114 ให้มีทีว่างตามแนวขนานริมทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ทีดินริมฝั่งแม่น้่าตาปี แม่น้่าพุมดวง คลองศก และคลองอิปัน
ให้มีทีว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้่าหรือคลองไม่น้อยกว่า
15 เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื อการคมนาคมและขนส่ ง ทางน้่ า หรื อ การ
สาธารณูปโภค
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ส่าหรับข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง

ประธานสภาฯ

ซึงคณะผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาฯ จะน่าไปใช้เกิดประโยชน์ต่อไป
6.2 โครงการอ่างเก็บน้าคลองสีสุก อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น แจ้งความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้่าคลองสีสุก
อันเนืองมาจากพระราชด่าริ อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทีหมู่ที 9 ต่าบล
คลองชะอุ่น อ.พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส่านักงานก่อสร้างชลประทานขนาด
กลางที 15 ซึงทางเจ้าหน้าทีส่านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที 15 ได้ลง
พืน้ ทีบริเวณทีตั้งของสันอ่างเก็บน้่าคลองสีสุก และเมือวันที 6 เมษายน 2561 ผอ.
ส่านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที 15 ได้มาประชุมชี้แจงโครงการและรับ
ฟัง ความคิ ด เห็ น จากผู้ น่ า ท้ อ งที ท้ อ งถิ น รวมถึ ง ตั ว แทนชาวบ้ า น ณ ห้ อ งประชุ ม
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

/6.3 การประชุมวิชาการ…..

-196.3 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ กระผมนายไพฑู ร ณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจาก
พระราชด่าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ
หน่ ว ยงานและสถาบั น การศึ ก ษา ที ร่ ว มสนองพระราชด่ า ริ ไ ด้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
วิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิน ระดับ
ภูมิภาค ครั้งที 5 ระหว่างวันที 24-28 พฤษภาคม 2561 โดยทางมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด งาน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพือเป็นการ
เทิดพระเกียรติ และเพือให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้ก่าหนด
นโยบาย ได้เห็นการด่าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และความส่าคัญในการ
จัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิน การนีส้ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม ดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม
2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ต่าบล
คลองหนึง อ่าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงตามที สมาชิกสภาฯ ได้เสนอ ท่านใดมี

ประธานสภาฯ

ข้อเสนอแนะหรือเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ส่าหรับวันนี้ การด่าเนินการประชุมก็มาถึง
ช่วงสุดท้ายแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที 1 ประจ่า ปี
2561 วันพฤหัสบดีที 19 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เจ้าหน้าที หัวหน้าส่วน
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ทีได้ช่วยให้การด่าเนินการประชุมในวันนี้ด่าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

/(ลงชือ) สุพรรณิกา…..

20(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 ได้รับรองรายงานการสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ครัง้ ที 1 ประจ่าปี 2561
วันพฤหัสบดีที 19 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เวลา 10.00 น. เมือ
วันที..............................................................
(ลงชือ)

ส่าเริง แก้วฉ่า

ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง

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

