รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด
***************************
ผู้มาประชุม
๑. นายสนธยา บุญรักษ์ ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลทับปุด
๒. นายทรงเดช พิทักษ์ศักดิ์ธํารง ตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตําบลทับปุด
๓. นายบรรลือศักดิ์ ไทยกลาง ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุด
๔. นายอภิภู ชูวงศ์ ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุด
๕. นางนลินา จันทะฟอง ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุด
๖. นายณัฐวุฒ พุมฤทธิ์ ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุด
๗. นางวิภาพร ปานมณี ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุด
๘. นายสุนันท์ แซ่จิ้ว ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุด
๙. นายวัชระ ทรายทอง ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุด
๑๐. นายธนกร จันทร์เพ็ญ
ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุด
๑๑. นายวรวุฒิ สุนทรทัต ตําแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทับปุด
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางวันดี พิกุลทอง ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุด
๒. นายนิรันดร์ จบฤทธิ์ ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุด
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลทับปุด
๒. นางอุบลรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลทับปุด
๓. นายวีรกิจ เทพณรงค์ ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
๔. นายโกศล กสิรักษ์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
๕. นางสาวสมเสียน ทองประทีป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
๖. นางจิราพร สงวนพันธ์ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
๗. นายอํานวย พุทธนุกูล ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๘. นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ์ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๙. นางสาวแวววิสา บุญชู ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๐. นางสาวจุรีรัตน์ ทัดแก้ว ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/เริ่มประชุมเวลา...

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุด
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้ให้สัญญาณเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลทับปุด ทําหน้าที่ประธานในที่
ประชุม เพื่อดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ สําหรับวันนี้มีสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทับปุดมาประชุม จํานวน ๑๐ คน
นายสนธยา บุญรักษ์
กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่
ประธานสภาเทศบาลฯ ๒/๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสนธยา บุญรักษ์
เชิญเลขานุการสภาได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ประกาศสภาเทศบาลตําบลทับปุด
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
---------------ตามที่ สภาเทศบาลตําบลทับปุด ได้มีมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตร ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สนธยา บุญรักษ์
(นายสนธยา บุญรักษ์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลทับปุด
/ระเบียบวาระที่ ๒…

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
นายสนธยา บุญรักษ์
เชิญเลขานุการสภาได้สรุปรายงานการประชุมต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ
ตําบลทับปุด ขอเชิญ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สําหรับรายงานการประชุม
เลขานุการสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๕๙มีทั้งหมด ๑๗ หน้า โดยมีรายละเอียดในแต่ละหน้าดังนี้
- หน้าแรก เป็นรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมการ
ประชุม
- หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
- หน้าที่ ๓ เป็นรายละเอียดในส่วนของสาระสําคัญของรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- หน้าที่ ๔ ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด มีมติเอกฉันท์รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ และระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ ได้แจ้งผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตาม
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล
- หน้าที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ได้ขอโอนงบประมาณ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน
๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
- หน้าที่ ๖ รายละเอียดการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- หน้าที่ ๗ มติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ
ให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล
จํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
และการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ
- หน้าที่ ๘ รายละเอียดของการการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
แผนงานสาธารณสุข

/หน้าที่ ๙...

-๔- หน้าที่ ๙ ยังคงเป็นรายละเอียดของการการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ แผนงานสาธารณสุข
- หน้าที่ ๑๐ รายละเอียดของการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
แผนงานการศึกษา
- หน้าที่ ๑๑ มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา และการขอจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ําในเขตเทศบาล จํานวน
๒๗๐,๐๐๐.- บาท
- หน้าที่ ๑๒, ๑๓ รายละเอียดการขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ําในเขตเทศบาล
- หน้าที่ ๑๔ มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนิน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ําในเขตเทศบาล จํานวน
๒๗๐,๐๐๐.- บาท
- หน้าที่ ๑๕ มติที่ประชุม เห็นขอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการ
ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท และ
ระเบียบวาระที่ ๕ ว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ การปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่น
ในสวนสุขภาพ การเสนอให้จัดทําที่จอดรถสําหรับรถจักรยาน การขอ
หารือเรื่องการจัดลําดับซอย
- หน้าที่ ๑๖ ยังคงเป็นเรื่องอื่น ๆ ในส่วนของการหารือเรื่องการจัดกีฬา
เทศบาล ประจําปี ๒๕๕๙ การขอให้กําจัดเถาวัลย์บริเวณร้านจ๊ะเอ๋
ประเด็นคําถามการปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางที่ได้รับมอบจากทางหลวง
และการประชาสัมพันธ์เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา
ฟุตบอลประจําปี ๒๕๕๙ ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.
- หน้าที่ ๑๗ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงชื่อตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๕๙
นายสนธยา บุญรักษ์
เลขานุการสภา ได้สรุปรายละเอียดในส่วนสาระสําคัญของรายงาน
ประธานสภาเทศบาลฯ การการประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่
๑๘เมษายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของรายงานการประชุมนี้
เจ้าหน้าที่ก็ได้สําเนาแจกให้สมาชิกทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสภา
เทศบาลตําบลทับปุดแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ซักถามในประเด็นของรายงานการประชุมหรือไม่
/ที่ประชุม....

-๕ที่ประชุม - ไม่มี นายสนธยา บุญรักษ์
หากไม่มี ต่อไปเป็นขั้นตอนในการลงมติ สมาชิกสภาท่านใด รับรอง
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยวิสามัญ สมัยที่
๑ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม -เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทับปุด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
นายสนธยา บุญรักษ์ ๓.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลทับปุด
ประธานสภาเทศบาลฯ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ
นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ์
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมาชิกสภาฯ คณะ
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ด้วยงานแผนและงบประมาณ ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของเทศบาลตําบลทับปุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
นายกเทศมนตรีตําบลทับปุดได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เมื่อวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น
ตามระเบียนระกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ ความว่า “ให้
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่นเพื่อทราบ
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ จึงขอรายงานผลการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยสรุปดังนี้
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลทับปุด มียุทธศาสตร์การ
พัฒนา ๖ ด้าน มีจํานวนโครงการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ จํานวน ๘ โครงการ
งบประมาณที่ใช้ ๑,๓๓๐,๐๐๐.-บาท
๒. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง จํานวน ๒๕ โครงการ
งบประมาณที่ใช้ ๓,๔๑๒,๐๐๐.๓. ด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน ๑๒ จํานวน
โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๙,๘๑๐,๐๐๐.- บาท
/๔.ด้านการท่องเที่ยว...

-๖๔. ด้านการท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
จํานวน ๑๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๗,๘๔๐,๐๐๐.- บาท
๕. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี จํานวน ๓๕
โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๑๐,๙๘๐,๐๐๐.- บาท
๖. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการสาธารณะสุข จํานวน ๑๙
โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๑,๘๘๐,๐๐๐.- บาท
รวมโครงการทั้งสิ้น จํานวน ๑๑๓ โครงการ บาท และ
งบประมาณ จํานวน ๓๕,๒๕๒,๐๐๐.- บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
นายสนธยา บุญรักษ์
๔.๑ การขอจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาเทศบาลฯ
๑) ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ การจัดวางระบบ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล, จัดซื้อ
เครื่องชั่งดิจิตอล (เครื่องชั่งน้ําหนักทองคําและเพชร), ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในสถานธนานุบาล, ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบ
ไร้สาย งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท
เชิญผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด หลักการ
และเหตุผลต่อสภาเทศบาล ให้สมาชิกสภาได้รับทราบ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่เทศบาลตําบล
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ทับปุดได้ขออนุมัติจัดตั้งสถานธนานุบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ในส่วนที่
ได้ดําเนินการไปแล้ว คือส่วนโครงสร้างพื้นฐานตัวอาคาร ซึ่งหลังจาก
นั้นเทศบาลจะต้องดําเนินในส่วนของการจัดวางระบบการทํางาน
ในวันนี้ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรวมทั้งสิ้น จํานวน
๘๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อดําเนินการจัดวางระบบเกี่ยวกับกิจการสถาน
ธนานุบาล ประกอบด้วย
๑. โครงการจัดวางโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล งบประมาณ
๕๕๐,๐๐๐.- บาท
๒. จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักทองคําและเพชร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.บาท
/๓.โครงการติดตั้ง....

-๗๓. โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย ๑๕๐,๐๐๐.บาท
๔. จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.ทั้งนี้ การจัดซื้อ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะจัดซื้อได้ ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดการ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว
โดยการขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นไปหลักเกณฑ์
การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๒ ลงวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๒.๓.๒ (๖) โครงการหรือกิจการตามอํานาจ
หน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจําเป็นต้องดําเนินการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยอาศัยอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึง ฉบับ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙๑ (๙) เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการ
เกี่ยวกับเทศพาณิชย์ได้
ทั้งนี้ เงินสะสมเทศบาลตําบลทับปุด ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้
เงินสะสม ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๔๒,๖๓๓,๘๓๔.๙๒
หัก หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
๑,๐๐๐.๐๐
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบา ๗,๑๓๔,๓๕๒.๘๙
ลูกหนี้ค่าเช่าตลาดสด
๑๗๖,๙๕๒.๓๒
ลูกหนี้อื่น ๆ (ค่าปรับผิดสัญญา)
๒๘๑,๘๖๗.๖๙
หัก สํารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน) ๓,๔๔๔,๒๑๐.๐๐
หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
คก.ก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล
๓,๐๗๐,๙๑๐.๐๐
ก่อหนี้ ๓,๗๘๐,๐๐๐ เบิกเงินงวดที่ ๑ ๗๐๙,๐๘๙.๙๗ บาท
คก.ก่อสร้างดาดเรียงหินยาแนวริมคลองไทรมาศ ๒,๙๒๐,๐๐๐.๐๐
คก.ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. ทับปุด
๒๙๐,๐๐๐.๐๐
คก.ปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ําในเขตเทศบาล ๒๗๐,๐๐๐.๐๐
/คก. ปรับปรุง…

-๘คก. ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล
๔๐,๐๐๐.๐๐
เงินสะสม ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๒๔,๙๐๔,๕๔๒.๐๐
หัก สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%
๒,๔๙๐,๔๕๔.๒๐
เงินสะสมที่นําไปใช้ได้
๒๒,๔๑๔,๐๘๗.๘๐
จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุดพิจารณา
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
นายสนธยา บุญรักษ์
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด และระเบียบหลักเกณฑ์
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับปุดท่าน
ใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
ที่ประชุม -ไม่มี
นายสนธยา บุญรักษ์
หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม ต่อไปเป็นขั้นตอนในการลงมติให้
ประธานสภาเทศบาลฯ ความเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จํานวน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อดําเนินการจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการโปรแกรมระบบงาน
สถานธนานุบาล, จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล (เครื่องชั่งน้ําหนักทองคําและ
เพชร), ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานธนานุบาล, ติดตั้งระบบ
สัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุมฯ -เห็นชอบ- ให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท
(แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดวางระบบเกี่ยวกับกิจการ
สถานธนานุบาล โครงการจัดวางโปรแกรมระบบงานสถาน
ธนานุบาล, จัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักทองคาและเพชร , โครงการ
ติดตั้งระบบเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย และจัดซื้อเครื่อง
บันทึกภาพดิจิตอล และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
นายสนธยา บุญรักษ์ ๒) ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ของกิจการสถาน
ธนานุบาล เทศบาลตําบลทับปุด งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ขอเชิญเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในส่วนของการขอ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน กิจการสถาน
ธนานุบาล งบประมาณ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นไปหลักเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบัติในการการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีรายได้
หรือเงินสะสม เพื่อให้สถานธนานุบาลเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
กิจการในระยะเริ่มแรกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.- จึงขออนุมัติงบประมาณ
จากสภาเพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการดําเนินงานของสถานธนานุบาล
/ซึ่งงบประมาณส่วนนี้....

-๙ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ สภาเคยอนุมัติให้ไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากครั้งนั้น
ขั้นตอนของการขออนุมัติจัดตั้งสถานธนานุบาลยังไม่เรียบร้อย มีปัญหาใน
เรื่องของแบบแปลนทําให้การดําเนินการก่อสร้างล่าช้า งบประมาณในส่วน
นั้นจึงตกเป็นเงินสะสมยังไม่ได้นํามาใช้ และ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนว
ทางการปฏิบัติในการการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาแหล่ง
เงินทุนสํารอง เพื่อรองรับในกรณีที่เงินทุนหมุนเวียนการดําเนินของสถาน
ธนานุบาลไม่เพียงพอ อีกไม่ต่ํากว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยจะขอใช้จากเงิน
สะสม หรือขอเบิกเกินบัญชี (OD) จากธนาคารก็ได้ ซึ่งทางเทศบาลจะใช้วิธีใด
นั้นจะหาหรือกับสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อมีการเปิดดําเนินกิจการแล้ว ซึ่ง
คาดว่าจะเปิดประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม ในช่วง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น เทศบาลจะต้องจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานธนานุบาล โดยสถานธนานุบาลเอง
จะมีงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่างหาก ซึ่งมาจากเงินอุดหนุนที่เทศบาล
อุดหนุนให้ และจากผลกําไรในการดําเนินกิจการ แต่ในปีแรกๆ คงต้อง
ช่วยกันประคับประครองไปก่อน ในอนาคตไม่ทราบว่าผลการดําเนินงานจะ
เป็นอย่างไร แต่ตามแนวโน้มคาดว่าน่าจะมีสองอย่าง คือ ช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน และคาดว่าผลการดําเนินงานจะไม่ขาดทุน
ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าเป็นเชิงพาณิชย์หรือภาวะเศรษฐกิจ
โดยผลกําไรจากการดําเนินงานของสถานธนานุบาลจะต้องจัดสรรให้กับ
เทศบาลทุกปีในอัตราร้อยละ ๓๐ เพื่อเป็นรายได้ในการใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งในส่วนรายละเอียดการจัดสรรกําไรของสถานธนุ
บาลนอกเหนือจากการส่งให้กับเทศบาลแล้ว จะต้องใช้ในส่วนใดบ้าง
รายละเอียดจะแจ้งให้สภาฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง และหลังจากการดําเนินการ
ก่อสร้างและระบบดําเนินงานเสร็จเทศบาลจะต้องดําเนินการในของการสรร
หาบุคลากร โดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดสรรให้ ๒
ตําแหน่ง คือ ผู้จัดการ และพนักงานบัญชี และเทศบาลจะต้องเปิดสอบเอง
โดยของอนุมัติจากผู้ว่าฯ ๓ ตําแหน่ง คือ พนักงานเขียนตั๋ว พนักงานรักษา
ของ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ นําเรียนถึงผู้บริหารว่าในส่วน
ของสถานธนานุบาล นั้น ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องดําเนิน ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การสร้างรั้วเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
/จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัต…ิ ..

-๑๐จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ถ้าสมาชิกท่านจะสอบถามเพิ่มเติม หรือยังมีข้อ
สงสัย เชิญครับ
นายสนธยา บุญรักษ์
ท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ที่ประชุม -ไม่มี
นายสนธยา บุญรักษ์
หากไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม ต่อไปเป็นขั้นตอนในการลงมติให้
ประธานสภาเทศบาลฯ ความเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน
๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน กิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลทับปุด โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุมฯ -เห็นชอบ- ให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) เป็นเงินทุนหมุนเวียน กิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลทับปุด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
นายสนธยา บุญรักษ์ โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาลฯ ๒๕๕๙ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ด้วยเทศบาลตําบลทับปุด
เลขานุการสภาฯ ได้จัดทําโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดําเนินโครงการในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมเทศบาล โดยเนื้อหาในการอบรมจะเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองและยุติความรุนแรงในเด็กสตรี ในส่วนของวิทยากรได้รับ
ความอนุเคราะห์จากสํานักงานคุ้มสิทธิจังหวัดพังงา โดยท่านอัยการให้
เกียรติมาร่วมบรรยายด้วย พิธีเปิดเวลา ๐๘.๓๐ น. ขอเรียนเชิญท่าน
ผู้บริหาร สมาชิกฯ เข้าร่วมการอบรม ร่วมโครงการด้วยนะครับ
นายสนธยา บุญรักษ์ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนําเสนออีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอภิภู ชูวงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
สมาชิกสภา เขต ๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
กระผม นายอภิภู ชูงวศ์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ มีเรื่องที่จะนําเสนอ ๓ เรื่อง ครับ
- เสาไฟที่ชุด ดับบ้างติดบ้าง และบางเสามีหงส์หล่นลงมา ไม่ทราบ
ว่าได้ดําเนินการหรือยัง
/นายวรวุฒิ สุนทรทัต….

-๑๑นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ขออนุญาตนําเรียน กรณีไฟและหงส์ เหตุหนักสุดก็ตอนที่พายุ
ปลัดเทศบาลตําบลทับปุด เข้า ตอนที่มีป้ายล้ม ในส่วนของไฟกําลังไล่เช็ค ซึ่งได้เปลี่ยนไปส่วนหนึ่ง
แล้ว ในส่วนของหงส์ที่หลุดเนื่องจากโดยลมแรงได้ประสานกับผู้รับจ้าง
เดิมแล้ว ให้เค้ามาดําเนินการให้ คาดว่าจะเข้ามาดําเนินการประมาณ
เดือนหน้า
นายอภิภู ชูวงศ์
- คูน้ํา ตั้งแต่บริเวณเมืองใหม่ ถึงบริเวณหน้า ธกส.มีหญ้ารกร้างมาก
สมาชิกสภา เขต ๑ ผมถามว่าคนงานเราพร้อม น่าจะทําให้สวยงามทุกคนผ่านไปมาทุกวัน
น่าจะเห็น ถือว่าเป็นน่าตาของบ้านเมือง แขกบ้านแขกเมืองผ่านไปมา
นายวรวุฒิ สุนทรทัต
ทางเทศบาลจะดําเนินให้ ถ้าทําจริงๆ แต่ช่วงนี้ในส่วนของบุคลากร
ปลัดเทศบาลตําบลทับปุด
นั้น จริงๆ แล้ว ยังไม่พอตามกรอบที่มีอยู่ และในส่วนของริมถนนทาง
เท้าก็ต้องประสานกับทางหลวงดําเนินการให้
สมาชิกสภา เขต ๑
- เรื่องการทิ้งขยะ มักเห็นคนทิ้งขยะลงถัง โดยไม่แยกทิ้งรวมทั้งน้ํา
นายอภิภู ชูวงศ์
เศษอาหาร และขยะอื่น ฝากให้เทศบาลช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย
นายสนธยา บุญรักษ์ มีท่านใดจะนําเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภา
ประธานสภาฯ ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙ ในวันนี้ ขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
(ลงชื่อ).......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวแวววิสา บุญชู)
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวรวุฒิ สุนทรทัต)
ตําแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด ได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทับปุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ
(นายทรงเดช พิทักษ์ศักดิ์ธํารง)
/(ลงชื่อ)…

-๑๒-

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ
(นางวิภาพร ปานมณี)
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ
(นางวันดี พิกุลทอง)
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
(นายสนธยา บุญรักษ์)
ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลทับปุด
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

