รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ
นำยจตุรงค์
ชำนำญสำร
นำยปรีชำ
ปำสำวัน
นำงศิวนำถ
ลำสุนนท์
นำยวิเชียร
วงศ์อำมำตย์
นำงจิตรำมณี เคนมี
นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ
นำยอภินัทธ์
นิลดอนหวำย
นำยบุญตรี
ธนะรักษ์
นำยสมสี
อย่ำงสวย
นำยสำคร
ประทุมศำลำ
นำยสุระเดช แก้วกำ

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำล
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต 2
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

อำนุภำพ พันธ์พินิจ
จตุรงค์ ชำนำญสำร
ปรีชำ ปำสำวัน
ศิวนำถ ลำสุนนท์
วิเชียร วงศ์อำมำตย์
จิตรำมณี เคนมี
เพ็ญศรี ชำยสีดำ
อภินัทธ์ นิลดอนหวำย
บุญตรี ธนะรักษ์
สมสี
อย่ำงสวย
สำคร ประทุมศำลำ
สุระเดช แก้วกำ

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
นำยเกรียงศักดิ์
นำยเดชำ
นำยเรืองฤทธิ์
นำยวิจัย
นำงสมจิต

ศรีโบรำณ
ปัตถำวโร
กิติรำช
สุขรมย์
กุลธรวณิชย์

เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
วิจัย
สุขรมย์
สมจิต
กุลธรวณิชย์
ลำยมือชื่อ

1

นำยวชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

ปลัดเทศบำลตำบลแชแล

วชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

2
3

นำงชัญญำ
สุขรมย์
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

ผู้อำนวยกำรกองคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง

ชนัญญำ สุขรมย์
เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

หมำยเหตุ

๒

4
5
6
8
7
9
10
11
12
13

นำยสำยัญ
นำงสุดำรัตน์
นำยปรีดำ
นำยสุระพล
นำงศรุษำ
นำงสำวสุธำสินี
นำยธรรมำวุธ
นำงสลิตตำ
นำงรัชฎำพร
นำงสำวกำญจนำ

พิสัยพันธ์
กิตติพัฒน์วงศ์
ประจุดทะศรี
ทำปลัด
โพธิ์ศรี
โพธิชัยยำ
ธรรมสกุลรังสี
หล้ำศักดิ์
ศรีโบรำณ
จันทกุล

16 นำงศิรขิ วัญ จันทะวงศ์ศรี
17 นำยเจษฎำ โพธิชัยยำ
18 นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
นักวิชำกำรเกษตร ชำนำญกำร
นักพัฒนำชุมชน ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรกองกำรศึกษำ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

สำยัญ
สุดำรัตน์
ปรีดำ
สุระพล
ศรุษำ
สุธำสินี
ธรรมำวุธ
สลิตตำ
รัชฎำพร
กำญจนำ

พิสัยพันธ์
กิตติพัฒน์วงศ์
ประจุดทะศรี
ทำปลัด
โพธิ์ศรี
โพธิชัยยำ
ธรรมสกุลรังสี
หล้ำศักดิ์
ศรีโบรำณ
จันทกุล

ศิริขวัญ จันทะวงศ์ศรี
เจษฎำ โพธิชัยยำ
ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายจตุรงค์ ชานาญสาร บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี
(รองประธำนสภำ) พ.ศ.๒๕60 และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
ต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล ในวันนี้และก่อนที่จะเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศ
เทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำฯ)

ประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕60
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล ได้กำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕60 – วันที่ ๓๐
สิงหำคม ๒๕60 มีกำหนด ๓๐ วัน ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ ๒๕60 แล้ว นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖

๓

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ในวันที่ 11 สิงหำคม ๒๕60
เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕60
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม
รับทรำบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ให้ท่ำนสมำชิกสภำ
ผู้ทรงเกียรติได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ
(ประธำนสภำเทศบำล) ครับวันนี้ก็เป็นกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ กระผม
มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภำ คือเกี่ยวกับข้ำรำชกำรที่ย้ำยมำใหม่ และอยำกให้ท่ำนได้แนะนำ
ตัวต่อสภำ ขอเชิญนักวิชำกำรศึกษำ เชิญครับ
นำงสำววิริยำภรณ์ เพ็งมีศรี เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน คณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ ดิฉันนำงสำว
(นักวิชำกำรศึกษำ)
วิริยำภรณ์ เพ็งมีศรี ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ เดิมย้ำยมำจำกเทศบำลตำบลพันดอน
ในวันที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2560 รู้สึกดีใจที่ได้มำทำงำนเพื่อชำวตำบลแชแล ดิฉันขอฝำก
เนื้อฝำกตัวในกำรทำงำนรวมถึงประเพณีต่ำงในกำรปฏิบัติงำน ระบบกำรทำงำนของเทศบำล
ตำบลแชแล เพื่อให้สำมำรถทำงำนให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุดแก่ชำวตำบลแชแล ขอบคุณ
ค่ะ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ก็ยินดีต้อนรับเข้ำมำเป็นสมำชิกครอบครัวเทศบำลตำบลแชแล และหวังว่ำท่ำนจะ
(ประธำนสภำเทศบำล) ทำงำนให้มีควำมสุข และประสบกำรณ์ที่ท่ำนได้เห็นได้ดำเนินกำรมำปรับใช้ในองค์กรของเรำ
และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นไป
ระเบียบวาระ ที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม ๒๕60
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและ ทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิก
ทุกท่ำน ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะ
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม

-ไม่มี-

๔

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรอง
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม ๒๕60 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
จำนวน 10 เสียง
ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 1
เสียง
ระเบียบวาระ ที่ ๓
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถำม มีท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมในที่ประชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) เกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ำยคณะผู้บริหำรไหมครับ เชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ขอบคุณครับ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 เรื่องกระทู้ถำม ข้อ 87 กระทู้
ถำมคือคำถำมซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถำมผู้บริหำรท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
หรือนโยบำยอันเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของผู้บริหำรท้องถิ่น ข้อ 88 กระทู้ถำม มี 2
ประเภท คือ (1) กระทู้ถำมทั่วไป (2) กระทู้ถำมแบบด่วน
ข้อ 90 กระทู้ถำมจะต้องไม่มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้
(1) มีข้อควำมเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่ำวใส่ร้ำย
(2) เคลือบคลุม หรือเข้ำใจยำก
(3) ในเรื่องที่มีประเด็นคำถำมซ้ำกับกระทู้ถำมซึ่งมีผู้เสนอมำก่อน
(4) เพื่อให้ออกควำมเห็น
(5) ในปัญหำข้อกฎหมำย
(6) ในเรื่องไม่เป็นสำระสำคัญ
(7) เพื่อทรำบกิจกำรส่วนตัวของบุคคลใดๆเว้นแต่ที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รำชกำร
ข้อ 92 กำรตั้งกระทู้ถำมทั่วไปให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น โดยมี
ข้อควำมเป็นคำถำมในข้อเท็จจริง หรือนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียน คณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร สำหรับระเบียบวำระที่ 3 เป็นเรื่องของกระทู้
(ประธำนสภำเทศบำล) ถำม ซึ่งผมมีเรื่องจะถำมเป็นกระทู้สดต่อคณะผู้บริหำรครับ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบำย
อันเกี่ยวกับกำรทำงำนในหน้ำที่ของผู้บริหำรท้องถิ่น เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงกำรที่เรำแก้ไข
ปัญหำให้กับพี่น้องประชำชน โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังที่ทำงผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้ขอ
อนุมัติโอนงบประมำณ โครงกำรสำยบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์-คำแคน งบประมำณ 452,300 บำท
ตอนนี้ดำเนินกำรไปถึงไหนแล้วครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)

กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ และท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมขออนุญำตชี้แจงเกี่ยว
กับถนนเส้นนี้ ตอนนี้รอในเรื่องของงบประมำณที่จะเข้ำไปดำเนินกำร ซึ่งงบประมำณในส่วน
นี้ก็ได้นำไปช่วยในเรื่องของภัยพิบัติอุทกภัยของพี่น้องประชำชน ซึ่งได้ดำเนินกำรเสร็จแล้ว
เบื้องต้น แต่มีบำงจุดและเหลืออีก 2 จุด ที่เข้ำดำเนินกำรไม่ทัน เพรำะว่ำมีฝนตกลงมำและ
แดดพึ่งออกมำได้ 2 วัน และได้แจ้งผู้รับจ้ำงเข้ำไปดำเนินกำรแล้ว ในจุดนี้ผมไม่แน่ใจว่ำจะมี

๕

งบประมำณเพียงพอให้ดำเนินกำรหรือเปล่ำครับ ท่ำนหมำยถึงงบประมำณโครงกำร
452,300 บำท ใช่ไหมครับ ถ้ำงบประมำณเข้ำมำก็จะสำมำรถดำเนินกำรได้ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ตอนนี้ได้มีกำรลงมือดำเนินกำรหรือยังครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ครับ ตอนนี้รองบประมำณอยู่ครับ ยังไม่ได้มีกำรดำเนินกำรเซ็นสัญญำ และขออนุญำต
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) เพิ่มเติมครับ ครับอุทกภัยที่เกิดขึ้นถนนนี้ก็เกี่ยวเนื่องมำอีกเส้นหนึ่ง ซึ่งเป็นเส้นหลักอีกเส้น
หนึ่ง และถัดไปอีกก็จะเป็นเขตคำแคน ผมขออนุญำตตอบว่ำผมไม่ทรำบแนวเขตระหว่ำงแช
แลและคอนสำย ซึ่งผมไม่รู้แนวเขตแบ่งตรงจุดไหน ซึ่งรำยละเอียดของแผนที่ไม่ชัดเจน แต่
ตอนนี้ผมก็ได้ขออนุมัติจัดทำแผนที่เรียบร้อยแล้ว แผนที่ก็จะประกอบไปด้วยเส้นแบ่งเขต
ตำบลแชแลและข้ำงเคียง แล้วก็เส้นระหว่ำงที่ดิน และที่บอกว่ำที่ดินใครแบ่งเขตแล้วไม่มีทำง
สำธำรณะต่อไปนี้ผมก็รู้ทั้งหมดว่ำทำงสำธำรณะอยู่ตรงไหนบ้ำง ท่ำนแบ่งที่แบ่งทำงไว้เท่ำไร
ซึ่งผมก็สำมำรดูเบื้องต้นได้ครำวๆครับ ตอนนี้กำลังดำเนินกำรจัดทำแผนที่ครับ ได้ประมำณ
40 เปอร์เซ็น และผมขอนำเรียนว่ำโครงกำรนี้กำลังรองบประมำณอยู่ครับ และพร้อม
ดำเนินกำรครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนผู้อำนวยกำรกองช่ำงครับ ผมเห็นด้วยกับกำรจัดทำแผนที่ อย่ำงกรณีเกี่ยว
(ประธำนสภำเทศบำล) นำน้ำท่วม บ้ำนคอนสำยมำยื่นเอกสำรนำน้ำท่วม ซึ่งนำไม่ได้อยู่แถวตำบลแชแล และนำอยู่
ข้ำมฝำกไปไกลมำก ซึ่งผมก็สงสัยว่ำทำไมเขตแชแลถึงอยู่ไกลมำกครับ ครับอย่ำงหนองแค นำ
ตำเปรม และอีกหลำยท่ำน ผมไม่นึกเลยว่ำเขตแชแลจะไปไกลถึงโน้นครับ ผมเห็นด้วยกับ
ท่ำนผอ.ช่ำง ในกำรจัดทำแผนที่ครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ ครับ ตอนนี้เรำก็พอจะทรำบแล้วว่ำเขตตำบลแชแลอยู่ตรงจุดไหนบ้ำงแล้วครับ ก็จะมีหลักมุด
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ที่ชัดเจนครับ หลักจำกที่ผมได้เอำระหว่ำงที่ดิน เอำหลักเขตที่ดินเมื่อประชุมกันปี 50
ที่ประชุมร่วมกันทั้งอำเภอทั้งสิบสำมสิบสี่ตำบล ก็จะมีแนวเขตที่ชัดเจนครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนผู้อำนวยกำรกองช่ำงครับ ทำอะไรให้มันชัดเจน มันจะได้มีรำยละเอียด
(ประธำนสภำเทศบำล) ชัดเจนครับ ต่อไปมีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมกระทู้เพิ่มเติมอีก
ระเบียบวาระ ที่ 4
-

ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนใดจะสอบถำม ผมขอเข้ำสู่วำระที่ 4 ครับ

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีก่อนจะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561
ระเบียบวาระ ที่ 5
เรื่องเสนอใหม่
5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรือ่ งกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561
(ประธำนสภำเทศบำล) ในวำระที่ ๑ (ขั้นรับหลักกำร) ขอเชิญเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำยที่

๖

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล เกี่ยวกับกำรพิจำรณำในวำระที่ 1 ขั้นตอน
กำรรับหลักกำร ขอเชิญครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร ท่ำนปลัด และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ให้กับท่ำนสมำชิกได้ทรำบดั้งนี้ เพื่อประกอบกับกำรใช้ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561 ดังนี้ครับ
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
ข้อ 23 ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณทำกำรพิจำรณำตรวจสอบ วิเครำะห์ และแก้ไข
งบประมำณในชั้นต้น แล้เสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น
เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่น ได้พิจำรณำอนุมัติให้ตั้งงบประมำณยอดใดเป็นงบประมำณ
ประจำปีแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณรวบรวม และจัดทำเป็นร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย
เสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภำ
ท้องถิ่น ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม
2. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 62 จัตวำ ให้สภำเทศบำลพิจำรณำร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยตำมมำตรำ 62 ตรี วรรคห้ำ ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติจำกนำยกเทศมนตรี หำกสภำเทศบำลพิจำรณำไม่
แล้วเสร็จภำยในกำหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรำเทศบัญญัตินั้น ให้ร่ำงเทศบัญญัตินั้น
ตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณที่แล้วไปพลำงก่อน
ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้มีคำสั่ง
ยุบสภำเทศบำล
ครับ ผมขอนำเรียนข้อกฎหมำยเบื้องต้นเพียงเท่ำนี้ครับ ขอเชิญท่ำนประธำนสภำ
ดำเนินกำรต่อครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนเลขำนุกำรสภำ ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมำย ท่ำนสมำชิกทุก
(ประธำนสภำเทศบำล) ท่ำนคงจะได้นำระเบียบและกฎหมำยนี้มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ เพื่อให้เป็นไปตำมกรอบ
ระเบียบกฎหมำยนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกฎหมำยที่ ต่อไปขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี
ได้ชี้แจงรำยละเอียดร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561
ต่อที่ประชุมสภำ เพื่อให้ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจน
หลักกำรและนโยบำยในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 เชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ครับต่อไปเป็น
(นำยกเทศมนตรี) กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณร่ำยจ่ำยประจำปี 2561 ซึ่งผมก็ขอมอบให้ท่ำนปลัด
นำยวชิรวิชญ์ ภำวะชำติ เจ้ำหน้ำที่งบประมำณเป็นผู้กล่ำวถ้อยคำแถลงงบประมำณ พ.ศ.
2561 ครับ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน บัดนี้ถึงเวลำที่ ผู้บริหำรเทศบำลจะได้เสนอ
(ปลัดเทศบำล)
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561 ต่อสภำเทศบำลตำบล
แชแลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกำสนี้คณะผู้บริหำรเทศบำลตำบลแชแลจึงขอชี้แจงให้ท่ำน
ประธำนสภำและท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คลัง ตลอดจนหลักกำรและ
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แนวนโยบำยกำรดำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยอำศัยอำนำจตำมระเบียบระ
ทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 ข้อ 23
วรรคสอง โดยมีหลักกำร ดังต่อไปนี้
1. สถำนำะกำรคลัง
1.1 ประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จำนวน 37,136,609.55 บำท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน 16,582,430.85 บำท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,646,101.52 บำท
1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 0.00
โครงกำร รวม 0.00 บำท
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0.00 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง
จำนวน 0.00 บำท
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
(1) รำยรับจริง จำนวน 48,737,526.24 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร
จำนวน 293,492.39 บำท
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จำนวน 389,645.50 บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
จำนวน 189,821.02 บำท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จำนวน 0.00
บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน 379,349.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทุน
จำนวน
0.00
บำท
หมวดภำษีจัดสรร
จำนวน 18,384,493.33 บำท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 29,100,725.00 บำท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน
0.00 บำท
(3) รำยจ่ำยจริง จำนวน 38,854,945.88 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง
จำนวน 15,666,943.00 บำท
งบบุคลำกร
จำนวน 13,060,257.10 บำท
งบดำเนินงำน
จำนวน 6,301,726.50 บำท
งบลงทุน
จำนวน 2,365,000.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวน
0.00 บำท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน 1,461,019.28 บำท
(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บำท
(5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม
จำนวน 925,183.57 บำท
(6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน
0.00 บำท
ครับก็เป็นหลักกำรที่กระผมได้แถลงแทนท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ต่อไปก็เป็นรำยละเอียด
ของแต่ละส่วนแผนงำนและส่วนกองต่ำงๆ กระผมก็จะให้เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและ
แผนได้ชี้แจงในรำยละเอียดกำรประมำณกำรรำยรับและกำรประมำณกำรรำยจ่ำย ในส่วน
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ของแต่ละกองแต่ละแผนงำนครับ ซึ่งผมจะให้เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผนได้ไล่ไปที
ละแผนงำนตำมรำยละเอียดร่ำงเทศบัญญัติที่ได้จัดส่งให้กับท่ำนประธำนสภำและท่ำนสมำชิก
สภำทุกท่ำนแล้วครับ
นางสลิตตา หล้าศักดิ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหำร ค่ะต่อไปเป็น
(นักวิเครำะห์นโยบำยฯ) รำยงำนรำยละเอียดงบประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ซึ่งจะกล่ำวเป็นแต่ละ
แผนงำนค่ะ และสรุปยอดประมำณกำรแต่ละแผนค่ะ
บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ขอเทศบำลตำบลแชแล
อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
12,039,009 บำท
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
986,710
บำท
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
9,823,850 บำท
แผนงำนสำธำรณสุข
1,607,660 บำท
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
829,191
บำท
แผนงำนเคหะและชุมชน
10,575,850 บำท
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
30,000
บำท
ด้ำนเศรษฐกิจ
แผนงำนกำรเกษตร
530,320
บำท
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงำนงบกลำง
18,077,410 บำท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
54,500,000 บาท
เหตุผล เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของคณะผู้บริหำรที่ได้วำงแผนไว้ตำม แผนพัฒนำ
เทศบำลตำบลแชแล ประจำปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ดังได้กล่ำวมำ จึงเสนอร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ต่อสภำเทศบำลตำบลแชแลพิจำรณำ
เห็นชอบต่อไปตำมรำยละเอียดที่ได้กล่ำวมำนั้นค่ะ
(รำยละเอียดร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ปรำกฏ
ตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ก่อนที่ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลจะพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติตำบล วำระที่ ๑
(ประธำนสภำเทศบำล) ให้ที่ประชุมสภำปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติและลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำง
เทศบัญญัตินั้นหรือไม่ ตอนนี้เวลำก็เที่ยงแล้ว ผมขอพักเที่ยงก่อนครับ
-------เริ่มประชุมภาคบ่าย-------นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มกำรประชุมในภำคบ่ำย ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศ
(ประธำนสภำเทศบำล) บัญญัติ 2561 ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้เสนอนำเรียนรำยละเอียดเกี่ยวกับร่ำงเทศ
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บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ 2561 และได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้นำ
เรียนต่อที่สภำแห่งนี้ ต่อไปก็จะเป็นฝ่ำยของสภำเทศบำลที่จะพิจำรณำต่อไป ขอเชิญ
เลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภำเทศบำลตำบล
แชแล เกี่ยวกับกำรพิจำรณำในวำระที่ 1 ขั้นตอนกำรรับหลักกำร ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุก
ท่ำนได้ตรวจสอบและพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ
2561 ในวำระที่ ๑ (ขั้นรับหลักกำร) ว่ำควรจะรับหลักกำรร่ำงเทศ
บัญญัติดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร หรือจะมีกำรอภิปรำยก่อนที่จะรับหลักกำรดังกล่ำว ขอให้
ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้พิจำรณำ และก่อนที่จะพิจำรณำว่ำจะรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ
หรือไม่นั้น ขอเชิญเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวเกี่ยวในส่วนนี้ เพื่อใช้ในกำร
พิจำรณำให้สมำชิกสภำได้ทรำบ ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๗ ในกำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่น
ปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
หำกมีสมำชิกสภำท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรำย ห้ำมไม่ให้ลงมติก่อนที่สมำชิกสภำท้องถิ่นได้
อภิปรำยในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่อประโยชน์แก่กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง สภำท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นพิจำรณำก่อนรับหลักกำรก็ได้
ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
ให้ประธำนสภำ ท้องถิ่นนำปรึกษำในที่ประชุมสภำท้องถิ่น เพื่อเลือกสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรหำข้อยุติตำมจำนวนที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นกำหนด โดยให้นำวิธีกำรเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มำใช้
บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณและรำยชื่อ
กรรมกำรหำข้อยุติ ฝ่ำยสภำท้องถิ่น กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือเทศบำลให้
แจ้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ กรณีองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้แจ้งนำยอำเภอทรำบ
ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรภำยในสำมวันนับแต่ที่สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำร
ให้ประธำนสภำท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภำท้องถิ่นที่ไม่รับหลักกำรแห่งร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบในวันถัดจำกวันที่สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักกำร
ข้อ ๔๙ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย
ภำยในระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นกำหนดตำมวรรคหนึ่ง ผู้บริหำร
ท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำ
แปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำ
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ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ
กำรเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้
ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สองกรณีกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว
ผู้แปรญัตติอำจเสนอคำแปรญัตติด้วยวำจำได้
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรได้ชี้แจงนำเรียนระเบียบข้อกฎหมำยว่ำจะต้องอภิปรำยก่อนลงมติ
(ประธำนสภำเทศบำล) เชิญท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเกี่ยวกับร่ำงเทศบัญญัติรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเรียนอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น เชิญครับ
นายสุระเดช แก้วกา กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหำร กระผม
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นำยสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำ เขต 2 คือกระผมมีควำมรู้สึกดีใจเกี่ยวกับร่ำงเทศบัญญัติ
ปี 2561 ร่ำงเทศบัญญัติหน้ำที่ 35 ครับ ที่อยู่หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง คือ
จำนวนยอดเงิน 7,500,000 บำท ซึ่งไม่ใช่น้อยครับ เรื่องของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก็มีอยู่เรื่อง
เดียว คือกำรจัดซื้อรถเกรด กระผมได้ฟังแล้ว ปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงตำบลของเรำซึ่งยังขำด
งบประมำณ มันก็จะสะท้อนให้เห็นว่ำ กำรที่เรำจะไปลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และสิ่งที่มัน
ขำดไปคือกำรที่จะมำซ่อมแซมถนน ซ่อมอะไรต่ำงๆก็แล้วแต่ ยกตัวอย่ำงอำทิเช่น กำร
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล อันนี้ใช้รถเกรดไม่ได้ครับ มันจำเป็นต้องมีงบประมำณในกำรซ่อม
ฉะนั้นในแผนงำนนี้ผมสงสัยว่ำ ถ้ำเกิดว่ำมีกำรชำรุดเสียหำยของโครงสร้ำงพื้นฐำน ท่ำนจะ
เอำงบประมำณที่ไหนมำใช้จ่ำยครับ และมำทดแทนตรงที่จะใช้งบประมำณไปจัดซื้อรถเกรด
ทั้งหมด 7,500,000 บำท ก็อยำกจะนำเรียนท่ำนประธำนสภำ และท่ำนสมำชิกผู้ทรง
เกียรติให้คำนึงถึงตอนนี้ด้วยก็อยำกจะสอบถำมให้อธิบำยตรงจุดนี้ด้วยครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ เชิญท่ำนนำยกได้ชี้แจงตรงจุดนี้ครับ เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ครับ เรื่องที่สอบถำมว่ำเรำจะเอำ
(นำยกเทศมนตรี)
งบประมำณไหนว่ำถ้ำเกิดกรณีดังกล่ำวมำแล้วเรำจะทำอย่ำงไร ซึ่งผมก็มองไปที่เรื่องของเงิน
จ่ำยขำดเงินสะสม ซึ่งเป็นจุดที่เรำมอง ณ จุดนี้ แต่กำรใช้เงินจ่ำยขำดเงินสะสมบำงทีก็มีควำม
ยุ่งยำก ในเรื่องของระเบียบกฎหมำย แต่ถ้ำมันชำรุดบกพร่องมำกๆ เรำก็สำมำรถนำมำใช้ได้
ในส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับท่ำนนำยก มีท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหำร กระผม
(สมำชิกสภำ เขต 2) นำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย สมำชิกสภำ เขต 2 ตำมที่ร่ำงเทศบัญญัติในปีงบประมำณ
2561 ได้นำเสนอรำยละเอียดมำก็ดีครับ ส่วนที่ไม่ดี ก็คือไม่มีงบประมำณมำในด้ำนกำร
พัฒนำให้พี่น้องประชำชนตำบลแชแลเลยครับ มีแคโครงกำรเดียว ตำมที่ท่ำนผู้อำนวยกำร
กองช่ำง ได้ชี้แจงกับรำยละเอียด ก็อย่ำงเช่นถนนเส้นกกโพธิ์ไปคำแคน ท่ำนก็บอกว่ำติดอยู่ที่
เรื่องงบประมำณ แม้แต่โครงกำรแรกโครงกำรเดียวก็ติดขัดแล้ว เพรำะไม่มีงบประมำณที่จะ
พัฒนำ ในควำมคิดเห็นของผม ถ้ำเป็นแบบนี้แล้ว เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่จะ
เกิดขึ้นข้ำงหน้ำ พี่น้องสมำชิกทุกท่ำนต้องเล็งเห็นควำมจำเป็นแต่ละปี อีกข้ำงหน้ำห้วง
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ระยะเวลำอีกยำวไกล อยำกให้พวกเรำเล็งเห็นในส่วนนี้ด้วยครับ ผมก็อยำกนำเรียนไปยัง
เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลงบประมำณได้ชี้แจงเพิ่มเติมรำยละเอียดให้ที่ประชุมทรำบด้วย ขอเพิ่มเติมว่ำ
สมมุติว่ำ ถ้ำจะจัดสรรงบประมำณ 7,500,000 บำท ถ้ำลองพิจำรณำว่ำท่ำนจะซื้อรถเกรด
เรำสำมำรถต่อรองว่ำ เรำสำมำรถดำเนินกำรแบ่งจ่ำยเป็นงวด ๆ ปีละ 2 ล้ำน ๆ 2 ล้ำนๆ
ต่อปีงบประมำณได้หรือไม่ ถ้ำไม่ดำเนินกำรจัดซื้อก็ไม่เป็นไรครับ ถ้ำจะซื้อรถเกรดจะต้อง
ชี้แจงตรงนี้ให้ท่ำนสมำชิกได้ทรำบด้วย ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขออนุญำตครับ ที่จริงผมยอมรับครับ ว่ำเป็นผู้แนะนำทำงคณะผู้บริหำรในกำรจัดซื้อรถเกรด
(ประธำนสภำเทศบำล) ครับ เหตุผลที่ผมแนะนำ คืออย่ำงที่ท่ำนสมำชิกได้อธิบำยเรื่องถนนบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์ไปคำ
แคน ซึ่งเป็นถนนลูกรัง มีป้ำยงบประมำณในซ่อมแซมกี่ป้ำย แต่ละป้ำยใช้งบประมำณเท่ำไหร่
ท่ำนเคยดูบำงไหมครับ ถ้ำตอนนี้เรำมีรถเกรดไม่มีใครมำร้องเรียนหรอกครับ ให้ท่ำนคิดดีๆ
นะครับ รถเกรดไม่ได้เอำมำโชว์ครับ ท่ำนดูป้ำยแต่ละป้ำยสิครับ อย่ำงป้ำยกกโพธิ์-กกเค็ง
ดูงบประมำณป้ำยโครงกำร สำมำรถซื้อรถเกรดได้กี่คัน สี่ปีที่เรำเข้ำมำทำงำนที่นี้ อย่ำงหิน
ฉุกเฉินมันมำฉุกเฉินมันก็ไปฉุกเฉิน ไม่ต้องพูดถึงไกลอย่ำงถนนเส้นบ้ำนยำงหล่อขึ้นไปบ้ำน
โนนหินลำด เงินจ่ำยขำดเงินสะสมสองแสนกว่ำบำท ดำเนินกำรได้กี่เดือนแล้ว ท่ำนไปดู
ตอนนี้ จำนวนเงินสองแสนกว่ำบำทมันคุ้มหรือไม่ครับ ทำไมผมถึงรู้ละครับ เพรำะผมลงพื้นที่
ไปเกี่ยวหญ้ำ ซึ่งกำรลงพื้นที่ของผมมันต่ำงจำกท่ำนอื่น ผมลงพื้นที่เห็นควำมลำบำกของพี่
น้องประชำชน ผมลงพื้นที่จริงก่อนจะเสนอท่ำนนำยก อยำกให้ท่ำนคิดดูๆดีๆนะครับ อย่ำงไร
ผมก็เคำรพมติเสียงส่วนใหญ่ ครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับ ที่ผมพูดไปว่ำให้ซื้อ ไม่ได้พูดว่ำไม่ให้ซื้อครับ แต่ผมให้ผู้ดูแลงบประมำณ
(สมำชิกสภำ เขต 2) ได้ชี้แจงรำยละเอียด สำมำรถต่อรองได้ไหมเกี่ยวกับกำรแบ่งจ่ำยเป็นงวดๆได้ไหม ปีละ1 ล้ำน
2 ล้ำน 3 ล้ำน ที่เรำมีงบประมำณ ขอบคุณครับ
นายสุระเดช แก้วกา กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหำร คือตำมที่
(สมำชิกสภำ เขต 2)
จริงแล้วกำรจัดสรรงบประมำณทุกครั้งที่ผ่ำนมำ ส่วนมำกจะทำตำมแผนหรือโครงกำรที่เอำ
เข้ำแผนพัฒนำไว้แล้วครับ กำรที่จะจัดซื้อรถเกรดได้มีกำรออกไปประชำคมกับพี่น้อง
ประชำชนตำบลแชแล 14 หมู่บ้ำน ซึ่งอันนี้คือจุดสำคัญ ไม่ใช่ว่ำเรำคนเดียว ซึ่งคิดอย่ำงนี้มัน
ก็เป็นสิทธิแต่ละบุคคล แต่ว่ำเสียงส่วนมำกตำบลของเรำมีประชำกรหมื่นกว่ำคน ที่ผมได้ฟัง
มำทั้งหมดนี้กำรจัดสรรงบประมำณจัดซื้อแล้วค่อยจะไปประชำคม ซึ่งอันนี้ผิดระเบียบ มัน
ต้องมีกำรประชำคมก่อน สิ่งไหนที่ประชำชนชำวบ้ำนต้องกำรเขำก็จะนำเสนอและเรำเป็น
ตัวแทนของพี่น้องประชำชนควรที่จะนำโครงกำรนั้นๆ ซึ่งพี่น้องประชำชนเป็นคนเสนอแต่ละ
หมู่บ้ำนมำยังเทศบำล แล้วจัดสรรงบประมำณ แต่ที่จริงแล้วกำรทำเพื่อพี่น้องประชำชน มัน
จะต้องสอบถำมควำมต้องกำรของประชำชนก่อน ถ้ำพี่ประชำชนต้องกำรก็ไม่ว่ำกันครับ และ
ไม่มีคำว่ำไม่ให้ซื้อครับ อยำกจะรู้เหตุและผลว่ำ กำรเสนอซื้อรถเกรดขึ้นมำนั้น ประชำชนเขำ
มีควำมต้องกำรไหม เขำอยำกได้ไหม มีกี่เปอร์เช็น กระผมเลยอยำกจะนำเรียนท่ำน
ประธำนสภำให้ทรำบว่ำพี่น้องประชำชนอยำกจะได้อะไรที่จริงแล้ว ประชำชนอยำกได้รถ
เกรดกี่เปอร์เซ็น คือเรำจะต้องคำนึงถึงพี่น้องประชำชน เรำจะต้องถำมควำมต้องกำรของพี่
น้องประชำชนก่อนครับ ขอบคุณครับ
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นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ขอบคุณครับที่ท่ำนสมำชิกทั้งสองท่ำน ที่ได้ให้รำยละเอียดครับ อย่ำงเรื่องที่จะไป
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชำคมกับพี่น้องประชำชนนั้น ตำมที่ท่ำนสุระเดช แก้วกำ ได้เสนอแนะนำมำนั้น มันก็ไม่
สำมำรถไปประชำคมได้ทันแล้วครับ แต่แน่นอนว่ำผมเคยสอบถำมครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ ครับ คือเรื่องของกำรประชำคมนั้น
(นำยกเทศมนตรี)
ปรำกฏในแผนพัฒนำในระดับหนึ่งแล้ว ก็คงจะไม่มีรถเกรด แต่ว่ำถ้ำไปประชำคมทั้งหมด
14 หมู่บ้ำน มันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับ เพรำะตอนนี้เรำอยู่ในช่วงขั้นตอนรับหลักกำรแห่งร่ำง
เทศบัญญัตินี้แล้วครับ จุดประสงค์ที่จะซื้อรถเกรดอย่ำงที่ท่ำนประธำนสภำได้กล่ำวว่ำ
งบประมำณที่เรำเอำไปพัฒนำนั้น 70-80 กิโลเมตรของถนนลูกรัง งบประมำณแต่ละปีหลำย
ล้ำนบำท แนวทำงของท่ำนประธำนสภำที่เสนอมำก็ถูกต้อง ผมก็เห็นด้วยในกำรจัดซื้อรถ
เกรด แต่ก็เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลที่จะหำรจัดกำรในแต่ละควำมคิดของแต่ละเขตได้
ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนใดจะอภิปรำยอีกไหมครับ ผมเคำรพมติในที่ประชุมครับ เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ ผมขอที่ชี้แจงที่ประชุมครับ ทุกอย่ำงมีปัญหำมีแนวทำงแก้ไขได้ครับ ในส่วน
(ปลัดเทศบำล)
ของร่ำงเทศบัญญัติรำยจ่ำยประจำปี 2561 ผมขอชี้แจงอย่ำงนี้ครับ คือพอทำงท่ำนนำยก
เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 เข้ำมำยังต่อสภำแห่งนี้ เรำก็
พิจำรณำรับร่ำงเทศบัญญัติในวำระนี้ ท่ำนก็อภิปรำยตำมที่แต่ละท่ำนได้แสดงควำมคิดเห็น
ตำมที่ท่ำนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชำชน แต่มีปัญหำอยู่ที่เงินจำนวน 7,500,000 บำท
เรำจะมีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงไร มันก็จะไปอยู่วำระที่ 2 หลังจำกที่เรำรับหลักกำรแล้ว ซึ่ง
หลังจำกนี้เรำก็มำดำเนินกำรแก้ไข้เปลี่ยนแปลง หรือจะให้พี่น้องประชำชนทั้งหมด
7,500,000 บำท ซึ่งจะชี้แจงตรงนี้ให้เข้ำใจก่อนครับ ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ก็เสนอขึ้นมำเป็น
หนังสือแล้วนั้น ผมก็ขอมำนำเรียนข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย เพรำะว่ำปัญหำแรกที่มีปัญหำเข้ำ
มำคือ อยำกได้ อยำกซื้อรถเกลี่ยดิน แต่ว่ำเงินจำนวน 7,500,000 บำท ขอแบ่งจ่ำยเป็น
งวดๆได้ไหม ตำมที่ท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย ท่ำนได้สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเข้ำมำ
ประเด็นตรงนี้ครับ กฎหมำยก็ได้เขียนไว้ชัดเจนว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งเทศบำล
รำยจ่ำยที่เทศบำลดำเนินกำรจัดทำว่ำมีอะไรบ้ำง ตำม(6) มันเขียนไว้ชัดเจนว่ำ ก็คือเรื่องของ
งำนครุภัณฑ์ซื้ออะไรได้บ้ำง ตำมบัญชีมำตรฐำนของสำนักงบประมำณที่ดินสิ่งก่อสร้ำง ทำ
อะไรได้บ้ำง มันก็เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งเทศบำล ก่อสร้ำงจัดทำถนน หนทำงได้
หมด สองเรื่องนี้มันแยกกันไว้ชัดเจน พอแยกกันไว้ชัดเจนแล้ว เรำก็มำดูกันว่ำในเรื่องกำร
จัดตั้งงบประมำณ เรำตั้งงบประมำณไว้กองไหน กำรตั้งโดยถูกต้องตำมหลักกำร เรำก็ตั้ง
ครบถ้วนกระบวนควำม หมำยควำมว่ำ ในกำรบริหำรงบประมำณแต่ละปี รัฐบำลกลำงก็จะสั่ง
กำรมำแทบทุกปีว่ำในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณดั้งนี้ ทั้ง 7 ด้ำน ซึ่งทั้งเจ็ดด้ำน เรำจะย่อ
ลงมำเหลือด้ำนเดียว คือด้ำนครุภัณฑ์อย่ำงเดียว พอท่ำนรู้ว่ำเรำตั้งงบประมำณด้ำนครุภัณฑ์
ประเด็นถำมว่ำ แล้วจะซื้อแบ่งงวดได้ไหม กำรจะซื้อแบ่งงวดได้หรือไม่อย่ำงไร ก็จะไปดู
ระเบียบอยู่ด้วยกัน 2 ตัว ระเบียบตัวแรกคือ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 ซึง่ เดิมเขียนไว้ง่ำยๆ ว่ำกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ ปรำกฏว่ำทำได้
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ปรำกฏว่ำก็มีปัญหำ ก็มีหลำยท้องถิ่น กำรไปทำในลักษณะก่อหนี้ผูกผันที่ไม่เป็นไปตำม
หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ก็คือโครงกำรต่ำงๆ ไม่ได้ไปมีประโยชน์ต่อพี่น้อง
ประชำชนโดยตรง เขำจึงมีกำรแก้ไข ข้อ 38 เพิ่มเติม และข้อ 38 เขำก็บอกไว้ว่ำภำยใต้
ข้อบังคับ ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 34 ซึ่งหมำยควำมว่ำ กำรตั้งงบประมำณต่ำง ๆ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณต่ำงๆ ต้องเป็นไปตำมกรอบอำนำจหน้ำที่ ซึ่งข้อ 38 เขียนไว้ชัดว่ำ
กำรก่อหนี้ผูกพันให้ทำได้เฉพำะ เรื่องงำนที่เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้ำง คือที่ดินสิ่งก่อสร้ำง ซึ่งผมก็
พูดมำแต่ต้นแล้วว่ำครับว่ำ เฉพำะที่ดินสิ่งก่อสร้ำง นั้นหมำยควำมว่ำกำรก่อหนี้ผูกพันนั้น โดย
ระเบียบงบประมำณ ข้อ 38 วรรค 2 เขียนไว้ชัดว่ำเฉพำะเรื่องนั้น เพรำะกรณีนี้ผมไม่ต้อง
ตอบท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย ก็ชัดเจนแล้ว รู้แล้วว่ำผมก็พูดชัดในควำมหมำยว่ำได้หรือ
ไม่ได้ เขำเขียนไว้ว่ำเฉพำะที่ดินสิ่งก่อสร้ำง เพรำะตำม (6) เขำเขียนไว้ว่ำ งบประมำณเขำ
แบ่งไว้ 2 ประเภท คือที่ดินสิ่งก่อสร้ำง และครุภัณฑ์ เพรำะฉะนั้นเขำจะก่อหนี้ผูกพันได้
เฉพำะที่ดินสิ่งก่อสร้ำง เขำเขียนไว้ชัดตำมข้อ 38 ว่ำทีด่ ินสิ่งก่อสร้ำง เพรำะฉะนั้นตัดปัญหำ
กำรแบ่งจ่ำยเป็นงวดๆ ไปได้เลยครับ ยกเว้นแต่ท่ำนจะใช้ดุลพินิจกันอย่ำงไร แตกต่ำงไปจำก
ข้อ 38 ฉะนั้นประเด็นเรื่องกำรแบ่งจ่ำยที่ตัดปัญหำไป ประเด็นปัญหำต่อมำ ข้อ 38 วรรค 2
สิ่งที่มันจะก่อหนี้ผูกพันได้นั้น มันก็จะมีเรื่องอระไรบ้ำง เรื่องงำนที่ดินสิ่งก่อสร้ำง เช่น
โครงกำรใหญ่ ๆ ถนน หนทำง ที่มันเชื่อมต่อหมู่บ้ำนของเรำที่มันห่ำงไกล ยกตัวอย่ำงเช่น
ถนนไปบ้ำนโนนหินลำดที่มันมีระยะทำงไกล แล้วมันมีปัญหำกำรชำรุด บกพร่อง มันไม่ได้
มำตรฐำน เช่นที่เรำทำอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งเรำอยำกจะทำงบประมำณผูกพันต่อปีๆ ไป ให้มันเป็น
ช่วงๆ ไป อย่ำงนี้มันเข้ำเงื่อนไขตำมระเบียบ ข้อ 38 เรำสำมำรถก่อหนี้ผูกพันในปีถัดไปได้ 2
ปี คือปีนี้และปีถัดไปได้ เป็นสองช่วงได้ ถ้ำดำเนินกำรไม่เสร็จให้ดำเนินกำรต่อไปอย่ำให้เกิน
หนึ่งปีถัดไป โดยตรงนี้มันก็เขียนไว้ชัดเจนว่ำ ในปีถัดไปในกำรตั้งงบประมำณผูกพันต้องไม่
เกินร้อยละ 50 ของงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรพัฒนำ สมมุติว่ำในปี 2560 เรำตั้ง
งบประมำณเท่ำไร เช่นถ้ำเรำตั้งงบประมำณ 4 ล้ำน แสดงว่ำงบประมำณก่อหนี้ผูกพันต้องไม่
เกิน 2 ล้ำนบำท เพื่อไม่ให้ไปกระทบกับเรื่องของกำรทำงำนของปีนั้นๆ ในปีนั้นๆ จะต้องไม่
กระทบทั้งหมด เพรำะฉะนั้นคือหลักกำรเบื้องต้น เรื่องของกำรก่อหนี้ผูกพันที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย ในเรื่องของครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง และครุภัณฑ์ที่ใหญ่ๆ ไม่ได้เขียนไว้
เพรำะฉะนั้นประเด็นนี้ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทรำบในประเด็นกำรก่อหนี้ผูกพัน ใน
กำรแบ่งชำระเป็นงวดๆ ได้หรือไม่ ในประเด็นวิธีงบประมำณ และผมได้พูดในตอนต้นว่ำ มัน
จะต้องว่ำด้วยระเบียบกำรเงินด้วย ก็พูดไว้ในเรื่องของกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีได้หรือไม่
อย่ำงไร ได้มีกำรตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 แล้ว และผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดหรือนำยอำเภอ ได้เห็นชอบแล้ว แต่กรณีไปแล้วนั้น แต่ที่เป็นกรณีที่มีควำม
จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ำยงบประมำณในปีนั้น ๆต่อไป เช่น ปี 2560 จำนวนเงินยังไม่ได้จัดสรร
เข้ำมำครบถ้วน ตอนนี้ก็เดือนสิงหำคม เดือนหน้ำก็เดือนกันยำยน สิ้นปีงบประมำณ แต่
จำนวนเงินจัดสรรเข้ำมำเพียง 48 ล้ำนบำท ซึ่งเรำมีกำรตั้งงบประมำณไว้ 54 ล้ำนบำท เงิน
จำนวนที่เหลือยังไม่ได้รับกำรจัดสรรเข้ำมำ และยังมีโครงกำรที่เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้ำงที่เรำมี
ควำมจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ำย เรำก็จะต้องนำเรื่องเข้ำมำเสนอขอมติที่สภำ เพื่อขอกันเงินใน
ส่วนโครงกำรที่เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้ำง ที่จะต้องใช้จ่ำยเงินตรงนี้ เพื่อใช้ไปก่อหนี้ผูกพันในปีถัดไป
ได้ ซึ่งปีที่แล้วเรำก็ทำมำแล้วครั้งหนึ่ง ผมก็ขอชี้แจงในส่วนสองระเบียบนี้ให้ที่ประชุมทรำบ
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และในส่วนของกำรจัดจัดจ้ำง และกำรตั้งงบประมำณในส่วนของรถเกรดต่อที่ประชุมทรำบ
ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ ขอเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ถ้ำไม่มีท่ำนใดจะอภิปรำย ก่อนที่จะมีกำรลงมติเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2561 ผมขอเชิญเลขำนุกำรได้นำเรียนอธิบำยระเบียบกฎหมำยเพิ่มเติมอีกครั้ง
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน ขอบคุณครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ตำมที่ผมได้นำเรียนในเบื้องต้น หลังจำกที่คณะท่ำนผู้บริหำรได้แถลงนโยบำยก่อนแล้วนั้น
ผมขอนำเรียนระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 47 ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศ
บัญญัติในวำระที่ 1
ข้อ ๔๗ ในกำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่น
ปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
หำกมีสมำชิกสภำท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรำย ห้ำมไม่ให้ลงมติก่อนที่สมำชิกสภำท้องถิ่นได้
อภิปรำยในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่อประโยชน์แก่กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง สภำท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นพิจำรณำก่อนรับหลักกำรก็ได้
ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
ให้ประธำนสภำ ท้องถิ่นนำปรึกษำในที่ประชุมสภำท้องถิ่น เพื่อเลือกสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรหำข้อยุติตำมจำนวนที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นกำหนด โดยให้นำวิธีกำรเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มำใช้
บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณและรำยชื่อ
กรรมกำรหำข้อยุติ ฝ่ำยสภำท้องถิ่น กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือเทศบำลให้
แจ้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ กรณีองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้แจ้งนำยอำเภอทรำบ
ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรภำยในสำมวันนับแต่ที่สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำร
ให้ประธำนสภำท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภำท้องถิ่นที่ไม่รับหลักกำรแห่งร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบในวันถัดจำกวันที่สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักกำร

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังและทรำบแล้ว มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มีท่ำน
(ประธำนสภำเทศบำล) สมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ อีกหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีท่ำนใดอภิปรำย ผมขอมติที่
ประชุมสภำแห่งนี้ว่ำ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นควรให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ในวำระที่ ๑ (ขั้นรับหลักกำร) โปรดยกมือ
มติที่ประชุม เป็นอันว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักกำรในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 วำระที่ 1 จำนวน
10
เสียง
-ไม่เห็นชอบในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕61 วำระที่ 1
จำนวน เสียง
- งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง

๑๕

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ต่อไปเป็นกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ ซึ่งก่อนที่จะเสนอว่ำควรคัดเลือก
(ประธำนสภำเทศบำล) คณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติในครั้งนี้กี่คน และจะเสนอ
ใครบ้ำงนั้น ขอเชิญเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงและแนะนำระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเลือก
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ในครั้งนี้ เชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ 103 คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่ำ
สำมคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมำชิกสภำท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมกำรวิสำมัญทั้งคณะไม่ได้
ในกำรตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญของสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำล เพื่อให้สภำเทศบำลแต่งตั้งเป็นกรรมกำรวิสำมัญได้ไม่เกินหนึ่ง
ในสี่ของจำนวนกรรมกำรวิสำมัญทั้งหมด
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มีหน้ำที่กระทำกิจกรรมหรือพิจำรณำ
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจกำรของสภำท้องถิ่น แล้วรำยงำนต่อสภำท้องถิ่น
สภำท้องถิ่นอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญ เพื่อพิจำรณำกิจกำรของสภำท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ
ข้อ ๑๐๕ ภำยใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภำท้องถิ่นมีอำนำจเลือกสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นชุดต่ำง ๆ
ตำมควำมจำเป็นแก่กิจกำรในหน้ำที่สภำท้องถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
(๒) คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
(๓) คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
(๔) คณะกรรมกำรอื่น ๆ ตำมที่สภำท้องถิ่นเห็นสมควร
ถ้ำมีควำมจำเป็น คณะกรรมกำรแต่ละคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำรำยละเอียดใน
กิจกำรซึ่งเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น แล้วเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรสภำ
ท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำ
ข้อ ๑๐๗ ภำยใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ให้สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่ำสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
กำรเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่ำงอื่น และให้
นำวิธีกำรเลือกตำมข้อ ๑๒ มำใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๖

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำไดชี้แจงแล้วครับ เรำจะแยกเป็นประเด็นๆ ไปครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) ประเด็นแรก คือจำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 3-7 ท่ำน ในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศ
บัญญัติในครั้งนี้กี่คน เชิญท่ำนสมำชิกเสนอครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ซึ่งในควำมรู้สึกของผมคณะกรรมกำรแปร
(สมำชิกสภำ เขต 2) ญัตติ ผมอย่ำงจะให้มีส่วนร่วมทุกท่ำนครับ ผมอยำกให้ตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติเต็มทั้ง
คณะครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ หมำยควำมว่ำ ต้องกำรแปรญัตติเต็มสภำ ใช่ไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายปรีชา ปาสาวัน
ขออนุญำตครับ ตำมที่ท่ำนสมำชิกได้เสนอจำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ซึ่งมีควำมต้องกำร
(เลขำนุกำรสภำ)
อยำกจะดำเนินกำรแปรญัตติเต็มสภำ ผมขอนำเรียนระเบียบกำรแปรญัตติ กำรรับร่ำงเทศ
บัญญัติ ข้อ 45 ที่สำมำรถดำเนินกำรได้ในสำมวำระรวดเดียวได้ ถ้ำกรณีสำมวำระรวดเดียว
ได้ ในระเบียบเขียนนัยยะว่ำ ถ้ำประสงค์จะแปรญัตติเต็มสภำก็ให้ประธำนในที่ประชุมเป็น
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตตินั้น หมำยถึงแปรญัตติเต็มสภำได้ แต่ในวรรคสอง ข้อ 45
ญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำร
พิจำรณำวำระที่สองให้กำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณนั้น
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ สรุปแล้วก็คือ จะต้องกำหนดคณะกรรมกำรแปรญัตติ ครับ ใช่ไหมครับท่ำนปลัด
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอนำเรียนปรึกษำระเบียบกฎหมำยครับ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ ผมขอที่ชี้แจงว่ำหลักกำรของกำรจัดทำเทศบัญญัติงบประมำณ เขำเรียกว่ำ
(ปลัดเทศบำล)
“ข้อบัญญัติงบประมำณหรือเทศบัญญัติงบประมำณ” มี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ
งบประมำณอันที่ไม่ได้เกี่ยวด้ำนกำรเงิน เช่นเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณสุขต่ำง ๆ หรือ
ข้อบังคับต่ำงๆ สำมำรถทำสำมวำระรวดเดียวได้ แต่มันมีข้อยกเว้นเรื่องกำรเงิน เช่นเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี กฎหมำยบังคับ ถ้ำมีกำรรับหลักกำรแล้วนั้น จะต้องส่ง
ร่ำงเทศบัญญัติให้คณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำ ซึ่งคณะกรรมกำรในข้อนี้ ก็ต้องไปดูข้อ 103,
102 บังคับว่ำ งบประมำณนี้จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองในเรื่องของ
วำระที่ 2 กฎหมำยบังคับแล้ว และจะต้องส่งให้สมำชิกสภำที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมกำร โดย
กำหนดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง มำยื่นคำแปรญัตติ เมื่อรับคำแปรญัตติแล้ว
คณะกรรมกำรแปรญัตติชุดนี้ก็จะเชิญคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้
ที่ยื่นแปรญัตติ เข้ำไปชี้แจงและรับฟังในกำรแปรญัตติในวำระที่ 2 ที่กำหนดระยะเวลำไว้
เพรำะฉะนั้นระเบียบก็เขียนไว้ชัดเจน ประเด็นที่จะแปรญัตติเต็มสภำ ก็สำมำรถตัดไปได้เลย
ครับ เพรำะกฎหมำยเขียนไว้ชัดเจน ขอเพิ่มเติมครับว่ำ ระเบียบก็ยกเว้นอยู่แล้วว่ำ กรรมกำร
แปรญัตติแต่งตั้งเป็นครั้งๆ ไป เมื่อพิจำรณำเรื่องใดเสร็จ เงื่อนไขสำเร็จแล้ว ก็หมดสภำพจำก
กำรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติเป้นครั้งๆ ไป จะต้องตั้งทุกครั้งที่มีกำรพิจำรณำร่ำง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ข้อนำเรียนที่ประชุมว่ำเป็นไปตำมข้อบังคับ ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณท่ำนปลัด ที่ได้ชี้แจงนำเรียนรำยละเอียดชัดเจนครับ และขอให้สมำชิกเสนอกำหนด
(ประธำนสภำเทศบำล) จำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติ จำนวนกี่ท่ำน เชิญครับ

๑๗

นางจิตรามณี เคนมี
(สมำชิกสภำ เขต 1)

ขออนุญำตค่ะ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรค่ะ ดิฉันขอเสนอว่ำควรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำร
ทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน 7 ท่ำน ค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำงเพ็ญศรี ชำยสีดำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
2. นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผู้รบั รองถูกต้อง ครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่
นายสุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

ขออนุญำตครับ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรครับ ผมขอเสนอว่ำควรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำร
ทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน 5 ท่ำน ขอบคุณครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำงศิวนำถ ลำสุนนท์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
2. นำยวิเชียร วงศ์อำมตย์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผู้รบั รองถูกต้อง ครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภำแห่งนี้ครับ ท่ำน
สมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำแล้ว ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นชอบกับข้อเสนอของท่ำนจิตรำมณี เคน
มี ว่ำควรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ
ในครั้งนี้ จำนวน 7 ท่ำน โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม -

เห็นชอบกำหนดคณะกรรมกำรแปรญัตติ จำนวน 7 ท่ำน จำนวน 3
-ไม่เห็นเห็นชอบกำหนดคณะกรรมกำรแปรญัตติ จำนวน 7 ท่ำน
จำนวน
7
- งดออกเสียง
จำนวน
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปผมก็จะขอมติที่ประชุมสภำแห่งนี้ครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำแล้ว ท่ำนสมำชิก
(ประธำนสภำเทศบำล) ท่ำนใดเห็นชอบข้อเสนอของท่ำนสุระเดช แก้วกำ ว่ำควรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำร
แปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน 5 ท่ำน โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดคณะกรรมกำรแปรญัตติ จำนวน 7 ท่ำน จำนวน 7
เสียง
-ไม่เห็นชอบกำหนดคณะกรรมกำรแปรญัตติ จำนวน 7 ท่ำน
จำนวน
3
เสียง
- งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง

๑๘

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ สรุปมติที่ประชุมสภำแห่งนี้ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติตำมที่
(ประธำนสภำเทศบำล) ท่ำนสุระเดช แก้วกำ เสนอจำนวน 5 ท่ำน มีมติเห็นชอบที่ประชุม จำนวน 7 เสียง
ต่อไปเป็นกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ ขอเชิญท่ำนสมำชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่
สมควรทำหน้ำที่คณะกรรมกำรแปรญัตติ เรียงลำดับจนครบ 5 ท่ำน ขอเชิญครับ
นางเพ็ญศรี ชายสีดา ขออนุญำตค่ะ ดิฉันขอเสนอท่ำนสำคร ประทุมศำลำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยสมศรี อย่ำงสวย สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
2. นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน สำคร ประทุมศำลำ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติ
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 คนที่ 1
นายบุญตรี ธนะรักษ์ ขออนุญำตครับ กระผมขอเสนอท่ำนสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
2. นำงศิวนำท ลำสุนนท์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน สุระเดช แก้วกำ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 คนที่ 2
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ขออนุญำตครับ กระผมขอเสนอท่ำนบุญตรี ธนะรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
(รองประธำนสภำ)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำงจิรำมณี เคนมี
2. นำยสุระเดช แก้วกำ
-

นางจิตรามณี เคนมี
(สมำชิกสภำ เขต 1)

สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2

มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน บุญตรี ธนะรักษ์ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 คนที่ 3
ขออนุญำตค่ะ ดิฉันขอเสนอท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2

๑๙

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยบุญตรี ธนะรักษ์
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
2. นำยวิเชียร วงศ์อำมำตย์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 4 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน อภินัทธ์ นิลดอนหวำย เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปร
ญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 คนที่ 4
นางจิตรามณี เคนมี
ขออนุญำตค่ะ ดิฉันขอเสนอท่ำนศิวำนำถ ลำสุนนท์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
(สมำชิกสภำ เขต 1)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยสำคร ประทุมศำลำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
2. นำงเพ็ญศรี ชำยสีดำ
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 6 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน จิตรำมณี เคนมี เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560 คนที่ 5
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ สรุปว่ำท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเห็นชอบกับข้อเสนอขอเพื่อนสมำชิกที่เสนอชื่อคณะกรรมกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) แปรญัตติทั้งหมด 5 ท่ำน ดังนี้ 1. นำยสำคร ประทุมศำลำ
2.นำยสุระเดช แก้วกำ
3.นำยบุญตรี ธนะรักษ์
4.นำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย
5.นำงศิวนำถ ลำสุนนท์
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่รับคำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 ในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อในที่ประชุมสภำได้มีมติเห็นชอบรับหลักกำรของร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
(ประธำนสภำเทศบำล) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 วำระที่ 1 ขั้นตอนรับหลักกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
คณะกรรมกำรแปรญัตติแล้วนั้น ก่อนที่จะทำกำรพิจำรณำในวำระที่สอง ขั้นตอนกำรแปร
ญัตติหรือขอเสนอแก้ไขร่ำงเทศบัญญัติที่ประชุมสภำเทศบำลจะต้องกำหนดระยะเวลำเสนอ
คำแปรญัตติ ลำดับต่อไป ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรในขั้นตอนนี้ครับ ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๐

ข้อ 45 ญัตติร่ำงข้อญัตติที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ แต่ที่
ประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวะระรวดเดียวก็ได้
ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือท่ำนสมำชิกสภำท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภำท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติ
ญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำร
พิจำรณำวำระที่สองให้กำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณนั้น
ข้อ ๔๙ ญัตติร่ำงบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย
ภำยในระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นกำหนดตำมวรรคหนึ่ง ผู้บริหำร
ท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำ
แปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ
กำรเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้
ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สองกรณีกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว
ผู้แปรญัตติอำจเสนอคำแปรญัตติด้วยวำจำได้
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้น
ตำมร่ำงเดิม และตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อ
ประธำนสภำท้องถิ่นรำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำ ได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตติ
นั้นเป็นประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติตลอดจนกำรสงวนคำแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจำรณำ เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน
ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุมสภำท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รำยงำนหรือชี้แจงข้อสงสัยต่ำง ๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ เข้ำใจกันแล้วเกี่ยวกับข้อระเบียบนี้ ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำกำหนดระยะเวลำในกำรแปร
(ประธำนสภำเทศบำล) ญัตติกี่วัน ซึ่งเรำควรจะกำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติกี่วัน
นายวชิรวิชญ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และ
(ปลัดเทศบำลตำบลแชแล)หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผมขอเสนอแนะแนวทำงว่ำควรจะกำหนดระยะเวลำในกำรแปรญัตติ
รวม 3 วัน เป็นกำรกระชับเวลำเพื่อที่จะได้ดำเนินกำรในวำระที่ 2 และ 3 ให้ทันกับห้วง
ระยะเวลำ 30 วัน ขอบคุณครับ

๒๑

นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และ
(สมำชิกสภำ เขต 2) หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผมขอเสนอว่ำควรจะกำหนดระยะเวลำในกำรแปรญัตติ
รวม 3 วัน โดยกำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติในระหว่ำง
วันที่ 15-17 สิงหำคม 2560 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง เวลำ 16.30 น. ณ. ห้องประชุม
บัวแดง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยวิเชียร วงศ์อำมำตย์
2. นำยสุระเดช แก้วกำ

สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผู้รบั รองถูกต้อง ครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น สรุปว่ำท่ำนสมำชิกเห็นชอบกับข้อเสนอของท่ำน
อภินัทธ์ นิลดอนหวำย ว่ำสภำเทศบำลได้กำหนดระยะเวลำในกำรแปรญัตติรวม 3 วันโดย
กำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติในระหว่ำงวันที่ 15-17
สิงหำคม 2560 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง เวลำ 16.30 น. ณ. ห้องประชุมสภำเทศบำล
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
(ประธำนสภำเทศบำล) ของคณะผู้บริหำรในกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแล ขอเชิญครับ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหำร ในวำระอื่นๆ นำเรียน
(สมำชิกสภำ เขต 2)
เกีย่ วกับพนักงำนไฟฟ้ำ ประเด็นที่ 1 มีพี่น้องชำวบ้ำนที่มองเห็นแล้วว่ำต้นไม้ที่ไปพำดสำยไฟ
ที่จะก่อให้เกิดอันตรำยต่อพี่น้องประชำชนผู้สัญจรไปมำระหว่ำงบ้ำนเรือน และมีกำรทำ
หนังสือเข้ำมำแล้วนั้น และคณะผู้บริหำร ได้ตอบว่ำ ถ้ำเกิดอันตรำยแกพนักงำนไฟฟ้ำใครจะ
รับผิดชอบ ผมว่ำประเด็นนี้มันน่ำสนใจอยู่ครับ คือหนึ่ง เรำก็มีพนักงำนของเรำ ถ้ำใช้ไม่ได้จะ
มีไว้ทำไม สองถ้ำไม่มีควำมสำมำรถตรงนี้ อย่ำรับเข้ำมำทำงำนดีกว่ำครับ ซึ่งก็น่ำจะมีกำร
ป้องกันมำแล้วในตัวของพนักงำน และเรำก็มีหน่วยงำนของเรำอยู่ อันนี้ผมก็ได้รับฟังจำก
ชำวบ้ำนมำและทำหนังสือมำในกำรขอควำมอนุเครำะห์ในกำรตัดต้นไม้ ที่หน้ำบ้ำนของคุณ
ยำยท่ำนหนึ่ง แต่ทั้งนี้ผมอยำกนำเรียนท่ำนประธำนสภำว่ำ เรำจะมีกำรแก้ไขอย่ำงไร เพื่อรับ
ใช้พี่น้องประชำชนที่มีควำมเดือดร้อนและหน่วยงำนที่อยำกจะขอร่วมมือจำกหน่วยงำนของ
เรำ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณท่ำนสุระเดช แก้วกำ ครับ ผมขออนุญำตท่ำนคณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิก และ
(ประธำนสภำเทศบำล) เจ้ำหน้ำที่ ผู้เข้ำร่วมประชุม พอดีผมมีธุระจำเป็นต้องขออนุญำตก่อนครับ และให้ท่ำนรอง
ประธำนสภำดำเนินกำรประชุมต่อครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับ ก็เข้ำสู่วำระที่ 6 ต่อครับ เชิญท่ำนนำยกได้ชี้แจงเกี่ยวกับคำถำมที่ ท่ำนสุระเดช แก้วกำ
(รองประธำนสภำ)
ได้สอบถำม ครับ เชิญครับ

๒๒

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ สำหรับประเด็นเรื่องหนังสือร้อง
(นำยกเทศมนตรี)
ทุกข์จำกควำมเดือดร้อนของประชำชน ซึ่งปัญหำนี้ก็เป็นปัญหำมำทุกปีครับ อย่ำงบ้ำนดอน
เงินผมก็ได้ไปดำเนินกำรซ่อมมำ อยำกให้มีกำรระบุจุดด้วยว่ำ ตรงจุดไหน และอย่ำที่ท่ำน
สุระเดช แก้วกำ ได้กล่ำวมำ ได้เขียนเป็นหนังสือคำร้องมำหรือเปล่ำ และประเด็นต่อมำ คือ
ไฟฟ้ำแรงตำภำยในหมู่บ้ำน ตำมระเบียบอำนำจหน้ำที่เป็นของเทศบำลหรือเปล่ำ และได้
ประสำนไปยังกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกุมภวำปี ให้เขำมำดำเนินกำรตัดไฟฟ้ำก่อน ถ้ำ
เกิดควำมเสียหำยเขำก็จะไม่รับผิดชอบ ถ้ำมีกำรฟ้องร้องเทศบำล เป็นระเบียบกฎหมำย ครับ
นายสายัญ พิสัยพันธ์ เรียนท่ำนประธำน ท่ำนสมำชิก เรื่องที่ผมขอนำเรียนว่ำ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนเป็นอย่ำงสูง
(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง) ในเรื่องของกำรแจ้งต่ำงๆ ขอเป็นทำเป็นหนังสือเข้ำมำ ผมก็จะได้แจ้งหนังสือเป็นลำยลักษณ์
อักษรในกำรแจงไปยังกำรไฟฟ้ำ เข้ำมำดำเนินกำร อย่ำงที่ท่ำนว่ำ ถ้ำเกิดอุบัติเหตุ เกิดขึ้นกับ
พนักงำนของเรำที่เข้ำไปดำเนินกำร ซึ่งผมก็เข้ำใจว่ำยังไม่มีชุดป้องกันอะไร ที่จะเข้ำไป
ดำเนินกำร ขอบคุณครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับ มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ
(รองประธำนสภำ)
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ เรียนท่ำนประธำน ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอแจ้งกำหนดกำรวันแม่แห่งชำติ ณ
(ปลัดเทศบำลตำบลแชแล) หอประชุมอำเภอกุมภวำปี เริ่มเลวำ 08.00 น. เป็นต้นไป กำรแต่งกำรแบบปกติขำว หรือ
ชุดเครื่องแบบสีกำกีแขนยำว รำยละเอียดตำมที่ได้แจกในที่ประชุมแห่งนี้แล้วนั้น ในโอกำสนี้
ผมก็ขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเข้ำร่วมพิธี ในวันเสำร์ที่ 12 สิงหำคม 2560 ผมขอ
แจ้งผ่ำนท่ำนประธำนไปยังท่ำนสมำชิกทุกท่ำนในกำรเข้ำร่วมพิธี ขอบคุณครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำรเพิ่มเติมอีก
(รองประธำนสภำเทศบำล) หรือไม่ครับ
ถ้ำไม่มีสมำชิกฯ ท่ำนใดจะสอบถำมกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำรอีกแล้วนั้น
กำรประชุมสภำเทศบำได้ดำเนินกำรมำครบทุกวำระแล้ว กระผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำ
เทศบำลทุกท่ำน และข้ำรำชกำรพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน ซึ่งได้ให้เกียรติมำร่วมประชุมฯ ใน
วันนี้ ลุล่วงไปด้วยดี
สำหรับกำรประชุมครั้งต่อไปในกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ผมก็จะทำหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจำรณำร่ำง
เทศบัญญัติตำบล ประจำปี ๒๕61 ในวำระที่ ๒ แปรญัตติ และวำระที่ ๓ ลงมติให้ตรำเป็น
เทศบัญญัติตำบล ประจำปี ๒๕61 และเรื่องอื่นๆ ตำมอำนำจหน้ำที่
ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ 11 เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕60 เพียงเท่ำนี้
ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.3๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
งำนกิจกำรสภำ

๒๓

(ลงชื่อ

เลขำนุกำรสภำเทศบำล
(นำยปรีชำ

ปำสำวัน)

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแลได้ตรวจแล้ว
(ลงชื่อ

กรรมกำรฯ
(นำยสุระเดช แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ 2

(ลงชื่อ)

กรรมกำรฯ
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ 1

(ลงชื่อ)

กรรมกำรและเลขำนุกำร
(นำงเพ็ญศรี ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ 2

สภำเทศบำลตำบลแชแลได้รับกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่ ๒9 สิงหำคม ๒๕60
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ)
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

๒๔

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ ปำสำวัน)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

จดบันทึกกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
งำนกิจกำรสภำ

(ลงชื่อ

เลขำนุกำรสภำเทศบำล
(นำยปรีชำ

ปำสำวัน)

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแลได้ตรวจแล้ว
(ลงชื่อ

ประธำนกรรมกำรฯ

(
)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ ๑

๒๕

(ลงชื่อ)

กรรมกำรฯ

(
)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ ๒
(ลงชื่อ)

กรรมกำรและเลขำนุกำร

(
)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ ๑
สภำเทศบำลตำบลแชแลได้รับกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๖
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ)
(
)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูจ้ ดรายงานการประชุม

(นางปุรษิ า สุทธิกร)
ตาแหน่ง เลขานุการสภา อบต. ไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ)

ผูร้ บั รองรายงานการประชุม

(นายจักรกริด บานเย็นงาม)
ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่

๒๖

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
.......................................................................................
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ)

ประธานฯ

(นายประดิษฐ์ คงคามี)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่ หมูท่ ่ี 5
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบุญช่วย ฟองงาม)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่ หมูท่ ่ี 3
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสารวย พงศ์ตน้ )
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่ หมูท่ ่ี 4

(ลงชื่อ)

มำนิตย์ นิ่มนวล
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุมฯ
(นำยมำนิตย์ นิ่มนวล)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำเนำะแมเรำะ

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำเนำะแมเรำะ ได้ตรวจ
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เมื่อวันที่.......1 ก.ย.59..................
(ลงชื่อ)

เอกชัย วงศ์วำณิชย์ศิลป์

(ลงชื่อ)

สมภพ ชำวไร่

๒๗

(นำยเอกชัย วงศ์วำณิชย์ศิลป์)

(นำยสมภพ ชำวไร่)

สมำชิกสภำ อบต.

สมำชิกสภำ อบต.

(ลงชื่อ) ดำรงศักดิ์ วงศ์ปัตร
(นำยดำรงศักดิ์ วงศ์ปัตร)
สมำชิกสภำ อบต.
-5–
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำเนำะแมเรำะ ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้แล้ว ในครำว
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำเนำะแมเรำะ
ลงชื่อ

บุญธรรม เลิศศุภศำสตร์
(นำยบุญธรรม เลิศศุภศำสตร์)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำเนำะแมเรำะ

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายอนุราช เทศทอง)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่
พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายอภิชาติ ศรี อญั ชลีกร )
(ลงชื่อ)
กรรมการ

๒๘

( นายเพิ่ม ศรี วชิ ยั )
(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายทวี คาใหญ่ )

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่
ตุลาคม พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
( นายบุญญวัฒน์ เกรี ยงกีรติกุล )

