รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
***************************
ผู้มาประชุม
๑. นายสนธยา บุญรักษ์ ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๒. นายทรงเดช พิทักษ์ศักดิ์ธารง ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๓. นางวิภาพร ปานมณี ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๔. นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๕. นายนิรันดร์ จบฤทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๖. นายสุนันท์ แซ่จิ้ว ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๗. นายอภิภู ชูวงศ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๘. นายวัชระ ทรายทอง ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๙. นางนลินา จันทะฟอง ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๑๐. นายบรรลือศักดิ์ ไทยกลาง ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๑๑. นายวรวุฒิ สุนทรทัต ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลทับปุด
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายธนกร จันทร์เพ็ญ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
๒. นางวันดี พิกุลทอง ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลทับปุด
๒. นางอุบลรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลทับปุด
๓. นายกฤษณกร ยมนา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลทับปุด
๔. นายวีรกิจ เทพณรงค์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นายโกศล กสิรักษ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
๖. นางสาวสมเสียน ทองประทีป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๗. นางจิราพร สงวนพันธ์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝุายอานวยการ
๘. นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ
๙. นางกัลยา เริงสมุทร์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข
๑๐. นายบุญส่ง หวันเมือง ตาแหน่ง
นายช่างโยธาอาวุโส
๑๑. นางสาวแวววิสา อินทองปาน ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
/เริ่มประชุมเวลา...

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลทับปุด
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้ให้สัญญาณเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลทับปุด ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม เพื่อดาเนินการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ สาหรับวันนี้มีสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลทับปุดมาประชุม จานวน ๑๐ คน
นายสนธยา บุญรักษ์
กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่
ประธานสภาเทศบาลฯ ๑/๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสนธยา บุญรักษ์
เชิญเลขานุการสภาได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ประกาศสภาเทศบาลตาบลทับปุด
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
---------------ตามที่สภาเทศบาลตาบลทับปุด ได้มีมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘ ในคราวการประชุม
สภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กาหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศลาตาบลทับปุด สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ –
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มีกาหนด ๓๐ วัน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตร ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สนธยา บุญรักษ์
(นายสนธยา บุญรักษ์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลทับปุด
นายสนธยา บุญรักษ์
ต่อไปเป็นการแนะนาพนักงานเทศบาลใหม่ จานวน ๑ ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ คือ นางสาวอภิสรา ชุ่มจิตร ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โอนย้ายมาจาก อบต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
/น.ส.อภิสรา…

น.ส.อภิสรา ชุ่มจิตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

-๓แนะนาตัวต่อที่ประชุมสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายสนธยา บุญรักษ์
เชิญเลขานุการสภาได้สรุปรายงานการประชุมต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ
ตาบลทับปุด ขอเชิญ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
เรียนประธานสภา สมาชิกสภา สาหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มี
ทั้งหมด ๙ หน้า โดยมีรายละเอียดในแต่ละหน้าดังนี้
- หน้าแรก เป็นรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมการ
ประชุม
- หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๘
- หน้าที่ ๓ เป็นรายละเอียดในส่วนของสาระสาคัญของรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
- หน้าที่ ๔ ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด มีมติเอกฉันท์รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง
ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีการรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนสามปีของเทศบาลตาบลทับปุด และผู้บริหารท้องถิ่นได้
ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลทับปุด
จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.- บาท เพื่อดาเนินโครงการ
ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทับปุด และ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาล
- หน้าที่ ๕ เป็นส่วนรายละเอียดของโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทับปุด และประเด็นซักถามของ
สมาชิกสภาเทศบาล
- หน้าที่ ๖ มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ
ให้จ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบฯ เพื่อดาเนินการก่อสร้างและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนทับปุดงบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ตลาดสดเทศบาล
/หน้าที่ ๗…

-๔- หน้าที่ ๗ มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ
ให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารตลาดสดเทศบาล งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท
- หน้าที่ ๘ เป็นรายละเอียดของเรื่องอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย
การเชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต
การหารือแนวทางดาเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๘ และการประชาสัมพันธ์โครงการ ๕ ธันวามหาราช
ของเทศบาลตาบลทับปุด พร้อมแจ้งกาหนดการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระ
เกียรติในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
- หน้าที่ ๙ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้เซ็นรับรองตรวจ
รายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายสนธยา บุญรักษ์
เลขานุการสภา ได้สรุปรายละเอียดในส่วนสาระสาคัญของรายงานการ
ประธานสภาเทศบาลฯ การประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของรายงานการประชุมนี้
เจ้าหน้าที่ก็ได้สาเนาแจกให้สมาชิกทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสภา
เทศบาลตาบลทับปุดแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
หรือซักถามในประเด็นของรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีต่อไปเป็น
ขั้นตอนในการลงมติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
นายสนธยา บุญรักษ์ - รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่แถลงนโยบาย
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อสภาเทศบาลตาบลทับปุด เชิญผู้บริหารท้องถิ่น
นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลทับปุด
นายกเทศมนตรีตาบลทับปุด
ตามที่กระผม นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์ นายกเทศมนตรีตาบลทับปุด ได้
แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตาบลทับปุด ต่อสภาเทศบาล
ตาบลทับปุด เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้กาหนด
นโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย
รวม ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านเศรษฐกิจ,
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี, ด้านสังคม, ด้านสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการเมืองการ
บริหาร โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทาโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อ
/ปัญหาความต้องการ…

-๕ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมาย
กาหนดไว้
โดยรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งนี้ เป็นการสรุปผล
การดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุกโครงการและกิจกรรม
เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจากัด
หลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาดาเนินการจนประสบผลสาเร็จ
เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ปัญหาเรามุ่งเน้นผู้คนสวนใหญ่ให้
ได้รับประโยชน์มากที่สุด สาหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มที่จะ
ทาให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้
กาหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
เทศบาลทับปุด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้ดาเนินการตามนโยบาย ดังนี้
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟูาและติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสว่าง
ประติมากรรมรูปเขานางหงส์ จานวน ๓๙ ต้น อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
งบประมาณที่ดาเนินการ ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท
(๒) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าสานักงานเทศบาล
งบประมาณที่ดาเนินการ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท
(๓) โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๗๐,๐๐๐.- บาท
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
(๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาล
งบประมาณที่ดาเนินการ ๘๑,๖๐๐.- บาท
(๒) โครงการส่งเสริมอาชีพการทาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๒,๘๐๐.- บาท

/(๓)โครงการอบรม....

-๖(๓) โครงการอบรมการผูกผ้าเพื่อใช้ในการงานพิธีต่าง
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๗,๘๐๐.- บาท
๓. นโยบายด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
(๑) โครงการประเพณีวันสงกรานต์
งบประมาณที่ดาเนินการ ๓,๐๐๐.- บาท
(๒) โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๘,๙๙๗.- บาท
(๓) โครงการฝึกทักษะกีฬา (อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย)
งบประมาณที่ดาเนินการ ๕๒,๒๐๐.- บาท
(๔) โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเกมส์ ครั้งที่ ๑๗
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๓๐,๔๙๑.- บาท
(๕) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน
ไม่ใช่งบประมาณในการดาเนินการ
(๖) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
งบประมาณที่ดาเนินการ ๗,๘๓๐.- บาท
(๗) โครงการ/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๑๐,๓๙๕.- บาท
(๘) โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๙,๑๖๓.- บาท
(๙) โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๒,๙๒๔.- บาท
(๑๐) โครงการงานประเพณีลอยกระทง
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๓๒,๙๙๖.- บาท
(๑๑) โครงการเข้าวัดฟังธรรม
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
(๑๒) โครงการสร้างหนังสือเป็นธรรมทาน
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
๔. นโยบายด้านสังคม
(๑) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
งบประมาณที่ดาเนินการ ๕๕,๙๐๐.- บาท
(๒) โครงการรณรงค์ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณที่ดาเนินการ ๔๔,๐๖๒.- บาท
/(๓) อุดหนุนโครงการสกัดกั้น....

-๗(๓) อุดหนุนโครงการสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน
งบประมาณที่ดาเนินการ ๔๕,๐๐๐.- บาท
(๔) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑,๘๐๐.- บาท
(๕) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่เกี่ยวกับการปูองกันและลดอุบัติเหตุฯ
งบประมาณที่ดาเนินการ ๓,๕๐๐.- บาท
๕. นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(๑) จัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอย
งบประมาณที่ดาเนินการ ๘๙,๗๐๐.- บาท
(๒) โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย
งบประมาณที่ดาเนินการ ๖๐,๐๐๐.- บาท
(๓) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
งบประมาณที่ดาเนินการ ๔,๒๒๕.- บาท
(๔) โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๕,๙๙๐.- บาท
(๕) โครงการจัดการขยะมูลฝอย
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๓,๗๐๕.- บาท
(๖) อุดหนุนให้แก่ อสม. เพื่อจัดทาโครงการส่งเสริมการให้บริการเชิงรุก
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๕,๐๐๐.- บาท
(๗) โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
งบประมาณที่ดาเนินการ ๖,๕๗๘.- บาท
(๘) โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๖,๖๑๐.- บาท
(๙) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบประมาณที่ดาเนินการ ๙,๐๐๐.- บาท
(๑๐) จัดซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายในศูนย์ฟิตเนส
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๘๘,๓๘๘.- บาท
(๑๑) โครงการ อสม. สู่ อสม. เชี่ยวชาญแม่และเด็ก
งบประมาณที่ดาเนินการ ๘,๗๕๐.- บาท
(๑๒) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนา
งบประมาณที่ดาเนินการ ๒๐,๒๐๐.- บาท
(๑๓) โครงการหยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
งบประมาณที่ดาเนินการ ๒๓,๗๐๐.- บาท
/(๑๔)โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

-๘(๑๔) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๐,๖๙๐.- บาท
(๑๕) โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
งบประมาณที่ดาเนินการ ๙,๐๐๐.- บาท
(๑๖) โครงการตลาดน้าลดต้นทุนอาหารปลอดภัยฯ
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๑,๕๑๕.- บาท
(๑๗) โครงการทบทวนแผนทางเดินยุทธศาสตร์
งบประมาณที่ดาเนินการ ๓,๙๖๕.- บาท
(๑๘) โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
งบประมาณที่ดาเนินการ ๓,๐๐๐.- บาท
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการนอกเหนือจากเทศบัญญัติ
(๑) กิจกรรมฉีดพ่นยุงในสถานศึกษาช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ๒ ภาค
เรียน จานวน ๔ ครั้ง
(๒) กิจกรรมฉีดพ่นยุงในชุมชน จานวน ๒ ครั้ง
(๓) กิจกรรมตรวจความสะอาดของร้านอาหาร หลักเกณฑ์ จานวน ๑ ครั้ง
(๔) กิจกรรมดันคูระบายน้าในพื้นที่ จานวน ๑ ครั้ง
(๕) กิจกรรมตรวจความสะอาดของน้าประปา จานวน ๑ ครั้ง
(๖) กิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในตลาดสด/ตลาดนัด จานวน ๑ ครั้ง
(๗) กิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร/น้ามันทอดซ้า จานวน ๑ ครั้ง
(๘) กิจกรรมตรวจสอบใบอนุญาตในพื้นที่/ออกใบอนุญาต จานวน ๑ ครั้ง
(๙) กิจกรรมสารวจใบอนุญาตใหม่ในพื้นที่ จานวน ๑ ครั้ง
(๑๐) กิจกรรมออกหน่วยให้ความรู้ในโครงการเด็กทับปุดรักฟัน จานวน ๑ ครั้ง
๖. ด้านการเมือง/การบริหาร
(๑) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๘,๓๔๐.- บาท
(๒) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๑๖,๕๗๕.- บาท
(๓) โครงการจัดทาและทบทวนแผนชุมชน
งบประมาณที่ดาเนินการ ๘,๕๒๐.- บาท
(๔) โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
งบประมาณที่ดาเนินการ ๒๒,๖๐๐.- บาท
/(๕) โครงการฝึกอบรม…

-๙(๕) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
งบประมาณที่ดาเนินการ ๓๔๕,๑๒๕.- บาท
(๖) โครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๑๐,๐๐๐.- บาท
(๗) โครงการ ๕ ธันวามหาราช
งบประมาณที่ดาเนินการ ๑๐๘,๐๐๐.- บาท
(๘) โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
งบประมาณที่ดาเนินการ ๗๕,๐๐๐.- บาท
ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลทับปุด ขอขอบคุณสมาชิก
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลทับปุดทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดาเนินงานประสบ
ผลสาเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตาบลทับปุดให้มี
ศักยภาพนาไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
นายสนธยา บุญรักษ์
๔.๑ กาหนด สมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ ประจาปี
ประธานสภาเทศบาลฯ
๒๕๕๙ เชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบฯ ข้อบังคับประชุมฯ ให้สมาชิก
สภาได้ทราบในรายละเอียด
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุม
สามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของ
ปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของแต่ละปี
นายสนธยา บุญรักษ์
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประธานสภาเทศบาลฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเชิญสมาชิกสภาได้เสนอ ระยะเวลาและวัน
/เริ่มต้นสมัยประชุม…

-๑๐เริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัย โดยให้เสนอ
ระยะเวลาประชุมในปี พ.ศ. ๒๕๙ ก่อน ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
ที่ประชุมได้กาหนดแล้วก็คือวันนี้ ก็ยังเหลืออีก ๓ สมัย ขอให้สมาชิก
สภาได้เสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุม จานวน ๓ สมัย ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญสมาชิกสภาเสนอ ซึ่งผู้เสนอจะต้องมี สมาชิกสภา
รับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน เชิญเสนอได้
นางนลินา จันทะฟอง
ดิฉัน นางนลินา จันทะฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอระยะ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุม จานวน ๓ สมัย
ดังนี้
สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ เดือนมิถุนายน เริ่มวันที่ ๑
– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
มีกาหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ เดือน สิงหาคม เริ่มวันที่ ๑
– ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
มีกาหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ เดือน พฤศจิกายน เริ่มวันที่ ๑
– ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ มีกาหนด ๓๐ วัน
นายสนธยา บุญรักษ์ ขอผู้รับรอง จานวน ๒ ท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์
นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นางวิภาพร ปานมณี
นางวิภาพร ปานมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายสนธยา บุญรักษ์ มีท่านใดประสงค์จะเสนออย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย
ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๙
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ เดือนมิถุนายน เริ่มวันที่ ๑
– ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๙ มีกาหนด ๓๐ วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ เดือน สิงหาคม เริ่มวันที่ ๑
– ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๙ มีกาหนด ๓๐ วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ เดือน พฤศจิกายน เริ่มวันที่ ๑
– ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีกาหนด ๓๐ วัน
มติที่ประชุมฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
นายสนธยา บุญรักษ์
ต่อไปเป็นการกาหนดสมัย ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งแรก เชิญเสนอ ผู้เสนอจะต้องมี
ผู้รับรอง จานวน ๒ ท่าน
/นายสุนันท์ แซ่จิ้ว...

-๑๑นายสุนันท์ แซ่จิ้ว
กระผม นายสุนันท์ แซ่จิ้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งแรกในเดือน
กุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕ ๖๐ – ถึงวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๐ มีกาหนด ๓๐ วัน
นายสนธยา บุญรักษ์ ขอผู้รับรอง จานวน ๒ ท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนลินา จันทะฟอง
นางนลินา จันทะฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายบรรลือศักดิ์ ไทยกลาง
นายบรรลือศักดิ์ ไทยกลอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายสนธยา บุญรักษ์ มีท่านใดประสงค์จะเสนออย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ –
ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ มีกาหนด ๓๐ วัน ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุมฯ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
นายสนธยา บุญรักษ์
เมื่อสมาชิกสภาได้เห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี
ประธานสภาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝุายเลขาจะได้จัดทา
ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ
นายสนธยา บุญรักษ์ ๔.๒ ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการ
ประธานสภาเทศบาลฯ ปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล งบประมาณ ๓๘,๐๐๐.
–บาท
หน่วยงานที่ขอโอน สานักปลัดเทศบาล เชิญชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
เนื่องจากอาคารสานักงานเทศบาลตาบลทับปุดเดิมมีขนาดพื้นที่ในการ
เลขานุการสภาฯ
ปฏิบัติงานคับแคบ ไม่เพียงพอต่อจานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นทาให้การ
จัดตาแหน่งพื้นที่ในการทางานแออัด ดูไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
หน่วยสานักปลัด จึงมีความประสงค์ปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล
ให้มีขนาดพื้นที่สาหรับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น แต่งบประมาณที่ใช้ใน
การดาเนินการปรับปรุงดังกล่าว ไม่ได้ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๙ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ โดยขอโอนงบประมาณจากกองการศึกษา จานวน
๓๘,๐๐๐.- บาท
โอนเพิ่ม
แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
/งบ ลงทุน…

-๑๒งบ ลงทุน
หมวดรายจ่าย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล
งบประมาณอนุมัติ ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท
รวมงบประมาณโอนเพิ่ม จานวน ๑ รายการ เป็น ๓๘,๐๐๐.- บาท
(สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โอนลด
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบ ดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ โครงการงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ
อนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๐,๐๒๔.บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
๒๒,๐๒๔.- บาท
รวมงบประมาณโอนลด จานวน ๑ รายการ เป็น ๓๘,๐๐๐.- บาท
(สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
การโอนครั้งนี้ เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมดครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพ
เปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลทับปุด ได้โปรดพิจารณา
นายโกศล กสิรักษ์
ในส่วนรายละเอียดแบบแปลนของงานที่จะทาการปรับปรุงมี ดังนี้
ผู้อานวยการช่าง ๑. งานรื้อถอนและย้ายชุดบานประตูสวิงคู่
+ ช่องแสงติดตาย
ขนาด ๓.๙๐
x ๓.๐๐ ม. จานวน ๑ ชุด
๒. งานรื้อถอนและย้ายชุดประตูบานสวิงคู่
+ ช่องแสงติดตาย
ขนาด ๓.๖๕
x ๓.๐๐ ม. จานวน ๑ ชุด
๓. งานติดตั้งผนังกระจก
+ บานประตูสวิง
ขนาด ๒.๐๐
x ๓.๐๐ ม. จานวน ๑ ชุด
/๔. งานติดตั้งผนังกระจก …

-๑๓๔. งานติดตั้งผนังกระจก
+ บานประตูสวิง
ขนาด ๑.๒๕
x ๓.๐๐ ม. จานวน ๑ ชุด
นายสนธยา บุญรักษ์ หน่วยงานที่ขอโอนงบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามในส่วนของการโอนงบประมาณ
เพื่อจัดทาโครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล หรือไม่ หากไม่มี
ต่อไปเป็นการลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้
โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคาร
สานักงานเทศบาล งบประมาณ จานวน ๓๘,๐๐๐.-บาท ยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุมฯ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล งบประมาณ
จานวน ๓๘,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
นายสนธยา บุญรักษ์
๔.๓ ขอความเห็นชอบรับมอบพื้นที่ไหล่ทางริมถนนทางหลวงหมายเลข
ประธานสภาเทศบาลฯ
๔ และ ๔๓๑๑ เชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงรายละเอียด
นายภานุพันธ์ สงวนพันธ์
ตามที่ทางแขวงหลวงพังงา ได้แจ้งอนุญาตให้เทศบาลตาบลทับปุดรับ
มอบพื้นที่ไหล่ทาง ถนนในเขตทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน
คลองดินสอ – นาเหนือ ที่ กม.๙๑๐+๗๘๙ ถึง กม. ๙๑๑ +๙๙๑.๓๖๐
และในเขตทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา – ทับปุด ที่ กม.
๒๑+๐๓๕ ถึง กม.๒๑+๖๕๒ ไว้ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
ทับปุด เพื่อจะได้ทาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งก่อนเข้าดาเนินการใดๆ เทศบาลตาบล
ทับปุดจะต้องแจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาทราบ และหากแขวงทาง
หลวงพังงาจะดาเนินการใดก็จะแจ้งให้เทศบาลตาบลทับปุดทราบก่อน
เช่นกัน โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหาราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น จึงขอนาเสนอสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณารับมอบ
นายสนธยา บุญรักษ์
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย
ประธานสภาเทศบาลฯ แล้ว มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปลายหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปเป็น
การลงมติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลตาบลทับปุด รับมอบ
/ไหล่ทางริมถนน....

-๑๔ไหล่ทางริมถนน หมายเลข ๔ และหมายเลข ๔๓๑๑ ให้อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลตาบลทับปุด โปรดยกมือ
มติที่ประชุมฯ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับมอบพื้นที่ไหล่ทางริมถนนทางหลวง
หมายเลข ๔ และ ๔๓๑๑ ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตาบล
ทับปุด
นายสนธยา บุญรักษ์ ๔.๔ การคัดเลือกสมาชิกสภา จานวน ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาลฯ พัฒนาท้องถิ่น เชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ให้สมาชิกสภาได้ทราบ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลทับปุด ชุดเดิมซึ่งมี
เลขานุการสภาฯ
วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีได้หมดวาระลง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
กรรมการ
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
กรรมการ
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือกสมาชิก จานวน ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว
นายสนธยา บุญรักษ์
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปลายหรือไม่
นางนลินา จันทะฟอง
ดิฉัน นางนลินา จันทะฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอทราบว่า บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ใดบ้าง
และคณะกรรมการฯชุดเดิมประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดบ้าง

/นายวรวุฒิ สุนทรทัต…

นายวรวุฒิ สุนทรทัต
เลขานุการสภาฯ

-๑๕ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(๑.๑) อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน
เช่น การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจ
(๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
โดยให้เน้นดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อประชาชน
โดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(๑.๖) แผนชุมชน
(๒) ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทาร่างแผนพัฒนา
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดาเนินงาน
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
ตามข้อ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการ
รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
จัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วย

/ในส่วนของ…

-๑๖ในส่วนของสมาชิกสภา ที่เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นชุดเดิม นั้น ประกอบด้วย
๑. นายธนกร จันทร์เพ็ญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒. นางนลินา จันทะฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓. นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นายสนธยา บุญรักษ์
มีท่านใดจะประสงค์จะซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมเสนอ
ประธานสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อสมาชิก จานวน ๓ ท่าน เพื่อนายเทศมตรี ได้แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด้วย ขอเชิญเสนอ
นางนลินา จันทะฟอง
ดิฉัน นางนลินา จันทะฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอให้
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สมาชิกที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นชุดเดิม ดารงตาแหน่งต่อไป
โดยประกอบด้วย
๑. นายธนกร จันทร์เพ็ญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒. นางนลินา จันทะฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓. นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นายสนธยา บุญรักษ์ ขอผู้รับรองด้วย
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางวิภาพร ปานมณี
นางวิภาพร ปานมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายบรรลือศักดิ์ ไทยกลาง นายบรรลือศักดิ์ ไทยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายสนธยา บุญรักษ์ มีท่านใดประสงค์เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ คัดเลือก
๑. นายธนกร จันทร์เพ็ญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒. นางนลินา จันทะฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓. นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
นายสนธยา บุญรักษ์ ๔.๕ การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จานวน ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญเลขานุการสภาฯ ได้
ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต ในส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เลขานุการสภาฯ ก็ได้หมดวาระแล้วเช่นกัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
/ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น…

-๑๗ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร
ในส่วนของสมาชิกสภาฯ ที่เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นชุดเดิม นั้น ประกอบด้วย
๑. นางนลินา จันทะฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๒. นายสุนันท์ แซ่จิ้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๓. นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
จึงขอให้ที่ประชุม คัดเลือกสมาชิก จานวน ๓ ท่าน เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว
นายสนธยา บุญรักษ์ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านใดประสงค์จะซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมเสนอ
เสนอชื่อสมาชิก จานวน ๓ ท่าน เพื่อนายเทศมตรี ได้แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด้วย ขอเชิญเสนอ
/นายสนธยา บุญรักษ์…

-๑๘นางนลินา จันทะฟอง
ดิฉัน นางนลินา จันทะฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอให้คณะกรรมการชุดเดิมดารงตาแหน่งต่อไป แต่ดิฉันขอ
ลาออก และขอเสนอให้ นายนิรันดร์ จบฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ แทน
นายสนธยา บุญรักษ์ ขอผู้รับรองด้วย
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์
นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายบรรลือศักดิ์ ไทยกลาง นายบรรลือศักดิ์ ไทยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายสนธยา บุญรักษ์ มีท่านใดประสงค์เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติ
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ประชุมด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ คัดเลือก
๑. นายนิรันดร์ จบฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๒. นายสุนันท์ แซ่จิ้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๓. นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
นายสนธยา บุญรักษ์
๕.๑ ด้วยอาเภอทับปุด ได้มีหนังสืออาเภอทับปุด ที่ พง ๐๕๑๘/
ประธานสภาเทศบาลฯ
ว ๓๗๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ประธานสภาจัด
ประชุมสมาชิกสภา เพื่อคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน จานวน ๑ คน
และแจ้งรายชื่อผู้ที่ไดรับการคัดเลือกไปยังอาเภอภายในวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อที่อาเภอจะได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ เพื่อดาเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการธรรมภิบาลจังหวัด
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย
เลขานุการสภาฯ ประธานและผู้แทนภาคประชาสังคมไม่เกินเจ็ดคน ผู้แทนสมาชิก
สภาท้องถิ่นสามคน และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนสามคม
เป็นกรรมการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และมี
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าที่ของ
รัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

/๒.แจ้งให้ผู้ว่า…

-๑๙๒. แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ดาเนินการตาม
๓. อานาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต
๔. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแกผู้ว่า
ราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
๕. ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.
๖. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น
จานวนไม่เกินสามคน
๗. เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร
นายสนธยา บุญรักษ์ ต่อไปก็ขอให้ที่ประชุมได้เสนอบุคคลที่ท่านเห็นว่า
เหมาะสม
ประธานสภาเทศบาลฯ
ที่จะไปทาหน้าที่ เชิญเสนอชื่อ
นางนลินา จันทะฟอง
ดิฉัน นางนลินา จันทะฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
ขอเสนอ นายสนธยา บุญรักษ์ ประธานสภาเทศบาล เป็นตัวแทน
เพื่อเข้าร่วมการสรรหาเป็นกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด
นายอภิภู ชูวงศ์
นายอภิภู ชูวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายสุนันท์ แซ่จิ้ว นายสุนันท์ แซ่จิ้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายสนธยา บุญรักษ์
ที่ประชุมจะมีการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอมติที่ประชุมด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ คัดเลือก นายสนธยา บุญรักษ์ เป็นผู้แทน
เข้าเพื่อร่วมการสรรหากรรมการธรรมภิบาลจังหวัด
นายสนธยา บุญรักษ์
เป็นอันว่าสมาชิกสภาที่ได้รับการคัดเลือก คือ นายสนธยา บุญรักษ์
ประธานสภาฯ ประธานสภาเทศบาล ซึ่งฝุายเลขาฯ จะได้แจ้งรายชื่อให้อาเภอ
ทราบต่อไป
มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะนาเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่
ถ้ามีขอเชิญ
นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์ ๕.๒ เชิญร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตาบลพนางตุง
นายกเทศมนตรีตาบลปุด อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ในวัน ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕ ๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายจากเทศบาล
ตาบลทับปุดในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านตลาดสดเทศบาล”
/ นางนลินา…

-๒๐นางนลินา จันทะฟอง
๕.๓ จากที่ได้รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของนายกเทศมนตรีตาบลทับปุดนั้น รู้สึกเป็นที่น่า
พอใจเกือบทุกโครงการ ยกเว้น นโยบายด้านนโยบายด้าน
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการจัดซื้อถึงขยะเพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอย เนื่องจากยัง
เห็นถังขยะตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลนั้น อยู่ในสภาพที่เก่าและ
ไม่สะอาด เหมือนยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ หรือขาดการดูแลทาความ
สะอาด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงกร
๕.๔ พื้นที่ฟุตบาทตรงบริเวณสามแยกฝั่งที่เทศบาลติดตั้งซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ อยู่ในสภาพที่ชารุด หากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในการดูแล
รับผิดชอบของเทศบาลขอให้ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมด้วย
นายวรวุฒิ สุนทรทัต ในส่วนของฟุตบาทที่ชารุดจะให้กองช่างดาเนินการตรวจสอบให้ว่า
เลขานุการสภาฯ
เป็นพื้นที่ ซึ่งเทศตาบลทับปุดได้รับมอบจากแขวงทางหลวงพังงา
ด้วยหรือไม่ เพื่อจะได้ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป
นายสนธยา บุญรักษ์ มีท่านใดจะนาเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภา
ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่ให้
เกียรติเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันนี้ ขอปิดการประชุมปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ).......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวแวววิสา อินทองปาน)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวรวุฒิ สุนทรทัต)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด ได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ
(นายทรงเดช พิทักษ์ศักดิ์ธารง)
/(ลงชื่อ)…

-๒๑-

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ
(นางวิภาพร ปานมณี)
-ไม่มา(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ
(นางวันดี พิกุลทอง)

(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
(นายสนธยา บุญรักษ์)
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลทับปุด
วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

