รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ ัง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2556
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ ัง
ผูมาประชุม
ที่
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
๑0.
11.
12.

ชื่อ - สกุล
นายบุญสม
นายระแบบ
นายสัญญา
นายสมศักดิ์
นางอุไรวรรณ
นายชัยณรงค
นายวิโรจน
นายสมบูรณ
นายนิทน
นายวิชิต
นายบุญยืน
นายมงคล

ตําแหนง

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแกว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ
วงศเมฆ
แปนสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทรสุวรรณ
ไชยฤกษ

ผูไมมาประชุม
1.
ผูเขารวมประชุม
๑. นายนิพนธ
2. นายประจักษ
3. นายสุชาติ
4. พ.อ. สมพงษ
5. นายเสนอ
6. นายเสวต
7. นายพัลลภ
8. นางสันติ
9. นายสิทธิ์
10. นายอํานวย
11. นายสุพัฒน
12. นายทวน
13. นายสุภักดี
14. นายวิรชั

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

นายระแบบ
ประพฤติชอบ
แสงทอง
จันทบุรี
ไชยสุวรรณ
แสงเงิน
ไหมแกว
สิมศิริวงษ
เชื้อนุช
กลิ่นพงษ
วงศเมฆ
ไชยสุวรรณ
เทพสุด
คงทอง
ชวยแทน

ลายมือชื่อ
บุญสม
ระแบบ
สัญญา
สมศักดิ์
อุไรวรรณ
ชัยณรงค
วิโรจน
สมบูรณ
นิทน
วิชิต
บุญยืน
มงคล

มัคจิตร
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ตัวแทนชุมชน
ประธานชุมชน
ตัวแทนชุมชน
ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ประธานชุมชน

นิพนธ
ประจักษ
สุชาติ
สมพงษ
เสนอ
เสวต
พัลลภ
สันติ
สิทธิ์
อํานวย
สุพัฒน
ทวน
สุภักดี
วิรัช

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแกว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ
วงศเมฆ
แปนสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทรสุวรรณ
ไชยฤกษ

สําเนาถูกตอง

(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

ประพฤติชอบ
แสงทอง
จันทบุรี
ไชยสุวรรณ
แสงเงิน
ไหมแกว
สิมศิริวงษ
เชื้อนุช
กลิ่นพงษ
วงศเมฆ
ไชยสุวรรณ
เทพสุด
คงทอง
ชวยแทน

๒
เปดประชุม 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยหลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลที่วัง อางถึงประกาศสภาเทศบาลตําบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2556 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556
ตามหนังสือที่อางถึง สภาเทศบาลตําบลที่วัง ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2556 มีกําหนด 30 วันนับตั้งแตวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 ขอ 22 จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมในพฤหัสบดีที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง
ระเบียบวาระที่ ๑
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายนิพนธ ประพฤติชอบ
นายกเทศมนตรี

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ใหผูบริหารชี้แจงใหที่ประชุมทราบ
ชี้แจงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 ขอ ๒9 คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผล
พัฒนา ตอผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 ครั้งภายในเดือน ธันวาคม
ของทุกปทั้งนี้ใหติดประกาศเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน
4. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะทํ า งานเพื่ อ ช ว ยปฏิ บั ติ ง านตามที่
เห็นสมควรนั้น
คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เพื่อสรุป
ความเห็ น จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาในป พ.ศ. 2556
โดยสรุปผลการดําเนินการจากการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
สรุป เทศบาลตําบลที่วังไดกําหนดโครงการในแผนพัฒนาสามป

๓

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

( พ.ศ. 2556 – 2558 ) รวม 205 โครงการ ซึ่งเปนโครงการประจําป
งบประมาณ พ. ศ. 2 55 6 จํ า นว น 64 โ ครงการ จํ า นวนเงิ น
82,933,500.- บาท โดยเทศบาลตําบลที่วัง ไดนําโครงการแผนพัฒนา
สามป มาดํ า เนิ น การทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 4 0 โครงการ จํ า นว น
18,565,026.02.- บาท คิดเปนรอยละ 62.50 ของโครงการทั้งหมด
และรอยละ 22.39 ของงบประมาณทั้งหมด
ขอ เสนอความเห็น จากการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา
ดังนี้
1. แผนพัฒนาเทศบาลมีจํานวนโครงการแผนงานจํานวนมากเกินไปทําให
การดําเนินงานตามโครงการไดรอยละ 62.50 ของโครงการตั้งไวประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
2. ไม มีการดําเนินการตามแผนพัฒ นาในยุทธศาสตรการพัฒนา ดา น
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเห็นสมควรดําเนินการใน
ยุทธศาสตรนี้ดวยในปตอไป
3. การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาควรมี ก ารกลั่ น กรองโครงการที่ นํ า เสนอจาก
หมูบานเพื่อไมใหจํานวนโครงการมีมากเกินไป
4. การตั้งประมาณการงบประมาณตามแผนพัฒนาควรจัดตั้งงบประมาณ
ที่เหมาะสมไมควรตั้งงบประมาณมากเกินไป
5. การตัดทํางบประมาณรายจายประจําป ควรมีการกระจายงบประมาณ
ใหทั่วถึงในยุทธศาสตรการพัฒนาและการดําเนินการจัดทําโครงการที่จัดตั้ง
ไวในงบประมาณรายจายประจําปใหครบทุกโครงการ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
การประชุมการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วังสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 ขอใหที่
ประชุ มตรวจสอบรายงานการประชุ ม อีก ครั้ งหนึ่ ง หากมี ข อความ หรื อ
ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม มีสมาชิกทานใดที่จะมีการ
แกไข ถอยคําหรือขอความใดบางหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม
เพื่อรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถาม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556

๔
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายนิพนธ ประพฤติชอบ
นายกเทศมนตรี

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดเหตุผลในการขอความเห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลดังตอไปนี้
ตามที่เทศบาลตําบลที่วังไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2557 และไดประกาศใชมาแลวระยะหนึ่งนั้น
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องค กรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 27 การโอนเงิน งบประมาณ
รายจา ยในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น
กองชางและกองคลัง ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕7 ตามรายการดังตอไปนี้
กองชาง
โอนลด
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ตั้ ง ไว 500,000.- บาท โอนลด 250,000.- บาท งบประมาณคงเหลื อ
250,000.- บาท
โอนเพิ่ม
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว 100,000.- บาท โอนเพิ่ม ๒๕0,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ
350,000.- บาท
กองคลัง
โอนลด
ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคา
ใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ตั้งไว 500,000.- บาท โอนลด 20,000.บาทงบประมาณคงเหลือ 480,000.- บาท
โอนเพิ่ม จํานวน 20,000.- บาท
ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว 20,000.- บาท
งบประมาณคงเหลือ 40,000.- บาท

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบดวยเอกฉันท

๕
ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน
หมูที่ 8 ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายนิพนธ ประพฤติชอบ
นายกเทศมนตรี

ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดใหที่ประชุมทราบดังนี้
เทศบาลตําบลที่วังในฐานะมีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กเล็กและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชวงแรกเกิด - 5 ป ซึ่งถือวาเปนชวงที่มีความสําคัญที่สุด
ของรางกายเพราะจะมี การพัฒนาสูงมากโดยเฉพาะการพัฒนาดานสมอง
หากเด็กไดรับการเลี้ยงดูที่ดีตามหลักวิชาการซึ่งปจจุบันเทศบาลตําบลที่วัง มีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง หมูที่ 1 และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมูที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเด็กในพื้นที่ที่
รับผิดชอบแลว เทศบาลตําบลที่วังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมเพียงพอกับจํานวนเด็ก
ปจจุบันผูปกครองจะตองนําเด็กไปเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง หมูที่
1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมูที่ 5
เทศบาลตําบลที่วังจึงขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
วังยวนเพื่อรองรับเด็กในพื้นที่ตําบลที่วัง หมูที่ 8,910 โดยมีวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งศูนยดังนี้
1. เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนและสงเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ดานทางดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
2. เพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีคุณลักษณะและสมรรถภาพ
ตามวัยโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย
3. เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพ
4. เพื่อเปนการแบงเบาภาระผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูใหสอดคลองกับวิถี
ชีวิต ของเด็กเล็กตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในทองถิ่น
5. เพื่ อส งเสริม ความรัก เอื้อ อาทร ของสถาบัน ครอบครั ว ชุม ชน สัง คม
ทองถิ่น
ขอมติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบดวยเอกฉันท ใหจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน หมูที่ 8
ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ญัตติ เรื่องขอรับรองการใชพื้นที่ สปก.ในการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานวังยวน หมูที่ 8 ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายนิพนธ ประพฤติชอบ

ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลใหที่ประชุมทราบ
ดวยเทศบาลตําบลที่วังมีความประสงคจะสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน

๖
นายกเทศมนตรี

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

หมูที่ 8 ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ สปก. ซึ่งใน
การขอใชพื้นที่ดังกลาวนั้นตองปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตร (คปก) ว า ด ว ยการมอบหมายให
เลขาธิการ สปก.พิจารณาอนุญาตใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการ
อื่ น ๆในเขปฏิรูป ที่ดิน พ.ศ.2536 การใชที่ดิน เพื่อการศึกษาโรงเรีย นระดับ
อนุบาล เนื้อที่ตองไมเกิน 12 ไร
การใชที่ดิน ในการจัดตั้งศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กบานวังยวน หมูที่ 8 นั้ น
เทศบาลตําบลที่วังไดสํารวจเนื้อในการใชงานแลวไมเกิน 12 ไร คือเนื้อที่ 1 ไร
1 งาน 92.5 ตารางวา และในการขอใชพื้นที่ สปก.ในการกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตองขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลวาไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และชีวิตความเปนอยูของประชาชน ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อยูใน
มือทานแลว

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

ขอมติที่ประชุม
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นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2557 และการกําหนดวัน
เริ่มประชุมสภาสภาสมัยสามัญแรกของปถัดไป
ชี้แจง รางสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2557 ดังนี้
สมัยที่ 2 ระหวางวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2557 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 ระหวางวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2557 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 ระหวางวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 มีกําหนด 30 วัน
สมัยแรกของป พ.ศ. 2558 ระหวางวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ กําหนด
28 วัน
ขอมติที่ประชุมสมาชิกทานใดเห็นดวยกับรางสมัยประชุมสมัยสามัญป พ.ศ.
2557 และสมัยแรกของป พ.ศ. 2558 กรุณายกมือขึ้นครับ
มีมติเปนเอกฉันท ยึดตามรางสมัยประชุมเปนสมัยประชุมจริงและถือปฏิบัติ
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เรื่องอื่น ๆ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญยืน จันทรสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

เปดโอกาสใหสมาชิกสภาเทศบาลพูดในเรื่องอื่น ๆ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายนิพนธ ประพฤติชอบ

มีมติรับรองดวยมติเปนเอกฉันท วาไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน

พูดถึงในเรื่องถนนวาขณะนี้ ถนนในเขต 2 มีปญหาเปนหลุมเปนบอหลายสาย
โดยเฉพาะ หมูที่ 8 ขอใหคณะผูบริหารออกสํารวจและแกไขปญหาใหกับ
หมูบานนั้นๆ ดวยเพราะหินที่ทางบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด ไดสนับสนุน
ใหกับทางเทศบาลก็สามารถนํามาแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง
พูดถึงปญหาน้ําทวมวาในขณะนี้ทางเทศบาลไดออกแจกถุงยังชีพใหกับชาวบาน

๗
นายกเทศมนตรี
นายสมบูรณ แปนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ที่ไดรับความเดือดรอน แลวโดยขอความชวยเหลือจากหนวยงาน ทหาร
ตํารวจ โดยมอบหมายใหประธานชุมชนเปนผูประสานงานและใหดูแลอยาง
ทั่วถึง
เสนอผานที่ประชุมวา การแจกถุงยังชีพ ถาเปนไปไดอยากใหดูแลใหทั่วถึงโดย
เฉพาะผูที่มาเชาบานอยูเพราะคนเหลานั้นก็ไดรับความเดือดรอนเหมือนกัน
กลาวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลคณะผูบริหารและประธานชุมชนทุกทาน
ที่เขารวมประชุมและการประชุมก็ไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอปดประชุมครับ

ปดประชุม

12.30 น.

