รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชลธีเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ
๒ นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ
๓ นำยจตุรงค์
ชำนำญสำร
๔ นำงศิวนำถ
ลำสุนนท์
๕ นำยวิเชียร
วงศ์อำมำตย์
๖ นำงจิตรำมณี เคนมี
๗ นำงสำวทิพำภรณ์ จันทำ
๘ นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ
๙ นำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย
๑๐ นำยบุญตรี
ธนะรักษ์
๑๑ นำยสมสี
อย่ำงสวย
๑๒ นำยสำคร
ประทุมศำลำ
๑๓ นำยสุระเดช แก้วกำ
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
๔

นำยเกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
นำยเดชำ
ปัตถำวโร
นำยเรืองฤทธิ์ กิติรำช
นำงสมจิต
กุลธรวณิชย์
เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล

๑
๒
๓
๔
๕

นำยปรีชำ
ปำสำวัน
นำงสำวหรรษลักษณ์ หล่อจันทร์อัด
นำยพีระพล
อำจหำญ
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
นำยสุระพล
ทำปลัด

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

อำนุภำพ
พิชัยยุทธ
จตุรงค์
ศิวนำถ
วิเชียร
จิตรำมณี

พันธ์พินิจ
เบ้ำทองหล่อ
ชำนำญสำร
ลำสุนนท์
วงศ์อำมำตย์
เคนมี
เพ็ญศรี ชำยสีดำ
อภินัทธ์ นิลดอนหวำย
บุญตรี ธนะรักษ์
สมสี
อย่ำงสวย
สำคร ประทุมศำลำ
สุระเดช แก้วกำ

ขำด

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
สมจิต กุลธรวณิชย์

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

หัวหน้ำสำนักปลัด
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ

หรรษลักษณ์ หล่อจันทร์อัด
พีระพล อำจหำญ
เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
-

ไปรำชกำร

ช่วยรำชกำร

-๒ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์
นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
นำงพยอม
ไชยวงศ์คำ
นำยธนชัย
ธนสีลังกูร
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นำงสำวสุธำสินี โพธิชัยยำ
นำงสำวอังคณำ ไชยคำ
นำยธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำยเจษฎำ
โพธิชัยยำ
นำยบุญสิน
สุขเกษม
นำยเชิดรักษ์
รินทชัย
นำยชูชำติ
ไชยศำสตร์
นำงจุฑำมณี
วงษ์ชำดี
นำยชำตรี
แรกเจริญ
นำงสุภัคกำนต์ ศรีโบรำณ
นำยจำนง
ไชยดี
นำยนนท์วัฒนำกรณ์ เลิศชนะ
นำยสมศักดิ์
มีชัย
นำยวัฒนำ
บุญสิทธิ์
นำยศุภชัย
ปัดถำวะโร
นำยทวี
ปุรำโส
นำงอมรรัตน์
โภคำพำณิชย์
นำยประเสริฐ ฤทธิ์มหำ
นำยบรรหำร
จันทวงษำ
นำยคำภำ
บุษดี
นำยประเสริฐ จรุงพันธ์
นำยพงษ์พินิจ บุษดี

หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
นักวิชำกำรเกษตร
นักพัฒนำชุมชน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
บุคลำกร
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรพัสดุ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
เจ้ำพนักงำนประสำนงำนชนบท
ช่ำงไฟฟ้ำ
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้
อำจำรย์โรงเรียนบ้ำนยำงหล่อโนนนำย้อย
อำจำรย์โรงเรียนบ้ำนเมืองพรึก
อำจำรย์โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์กกเค็ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนเงิน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำแชแลฯ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๓
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๔
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๗
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๘
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๙
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑๐
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑๑

ลำยมือชื่อ
กิตติพัฒน์วงศ์
ประจุดทะศรี
ไชยวงศ์คำ
ธนสีลังกูร
โพธิ์ศรี
โพธิชัยยำ
ไชยคำ
สลิตตำ หล้ำศักดิ์
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
เจษฎำ โพธิชัยยำ
บุญสิน สุขเกษม
เชิดรักษ์ รินทชัย
ชูชำติ
ไชยศำสตร์
จุฑำมณี วงษ์ชำดี
ชำตรี แรกเจริญ
สุภัคกำนต์ ศรีโบรำณ
จำนง ไชยดี
นนท์วัฒนำกรณ์ เลิศชนะ
สมศักดิ์ มีชัย
วัฒนำ บุญสิทธิ์
ศุภชัย
ปัดถำวะโร
ทวี
ปุรำโส
อมรรัตน์ โภคำพำณิชย์
ประเสริฐ ฤทธิ์มหำ
บรรหำร จันทวงษำ
คำภำ
บุษดี
ประเสริฐ จรุงพันธ์
พงษ์พินิจ บุษดี

หมำยเหตุ

สุดำรัตน์
ปรีดำ
พยอม
ธนชัย
ศรุษำ
สุธำสินี
อังคณำ

ลำ

แทน/ผอ.
แทน/ผอ.
แทน/ผอ.

แทน/ผญบ.
แทน/ผญบ.

แทน/ผญบ.
แทน/ผญบ.
แทน/ผญบ.

-3ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นำยประสำท โภคำพำณิชย์
นำยสุรชัย
โสบรรเทำ
พระอธิกำรประสำท ครุธมฺโม
พระครูอุดม ศิริประภำ

ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑๒
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑๓
พระสงฆ์จำกวัดโนนนำย้อย หมู่ ๑๓
พระสงฆ์จำกวัดนครศรีสว่ำง หมู่ ๕

ลำยมือชื่อ
ประสำ
สุรชัย

หมำย
เหตุ

โภคำพำณิชย์
โสบรรเทำ

พระอธิกำรประสำท ครุธมฺโม
พระครูอุดม ศิริประภำ

ผู้สงั เกตกำรณ์
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ-สกุล
พระสมหมำย
นำยแหล่
นำงเมย์
นำยเสกชัย

จันทำโภ
ฤทธิ์มหำ
ศรีอุดม
ด่ำนแก้ว

ผู้ไม่เข้ำประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
๔
๕

นำงณัฐชยำ พรหมสิงห์
นำยอำทิตย์ เนตรภักดี
นำยถวิล
นำโพนทัน
นำยอนันต์ ให้หวัน
นำยคำปอย ไชยซ้อน

ตำแหน่ง
พระสงฆ์จำกวัดดอนหลวง
ประชำชน หมู่ ๕
ประชำชน
ประชำชน

ลำยมือชื่อ
สมหมำย
แหล่
เมย์
เสกชัย

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำฯ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแชแลพิทยำนุสรณ์

ผู้ใหญ่บ้ำนเหล่ำเชียงสม
กำนันตำบลแชแล
ผู้ใหญ่บ้ำนโนนหินลำด

จันทำโภ
ฤทธิ์มหำ
ศรีอุดม
ด่ำนแก้ว

ลำยมือชื่อ
ณัฐชยำ
อำทิตย์
ถวิล
อนันต์
คำปอย

หมำย
เหตุ

หมำย
เหตุ

พรหมสิงห์
เนตรภักดี
นำโพนทัน
ให้หวัน
ไชยซ้อน

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ บัดนีได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๒ ประจำปี
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) พ.ศ.๒๕๕๘ และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
ต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
(ประธำนสภำเทศบำล) สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผม
รู้สึกเป็นเกียรติและมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลในวันนี

-๔และก่อนทีจ่ ะเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำน
ประกำศเทศบำลตำบลแชแล เรือ่ งเรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑
ครังที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ครังที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เริ่มตังแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ - วันที่ ๒
มีนำคม ๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ แล้ว นัน
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ เดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชลธีเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพือ่ ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม
รับทรำบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ท่ำนสมำชิก
สภำเทศบำลผูท้ รงเกียรติได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรือ่ ง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ขอแจ้งเรือ่ ง ขอเปิดประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี
(เลขำนุกำรสภำ)
พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อพิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแลและแต่งตังให้ดำรง
ตำแหน่ง รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล เสนอเพื่อพิจำรณำต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
อุดรธำนีเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม
รับทรำบ

-๕ระเบียบวาระ ที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครังที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำล ได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุม และทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน
ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม
-ไม่มีนายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรองรำยงำนกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระ ที่ ๓

เรื่อง เพื่อทรำบ

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระ ที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะดอนหลวง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๔ กำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ทสี่ ำธำรณะดอนหลวง
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอกล่ำวเรื่องเดิมจำกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแชแล สมัยประชุม สมัยสำมัญ
สมัยที่ ๔ ครังที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ เรื่องแนวทำงอนุรักษ์ทสี่ ำธำรณประโยชน์ที่พกั สงฆ์
ดอนหลวง มีมติเห็นชอบไม่ให้นิมนต์หลวงพ่อลำยออกจำกดอนหลวง ให้ประจำอยู่ที่พกั สงฆ์
ดอนหลวง และในปัจจุบันหลวงพ่อลำยได้มรณภำพไปแล้ว แต่ปรำกฏว่ำยังมีพระสงฆ์รูปอื่น
ประจำอยู่ทพี่ ักสงฆ์ดอนหลวง และมีตู้บริจำคจำนวนมำก ทำให้นักท่องเที่ยวขำดควำมเลื่อมใส
ศรัทธำ และทำให้เสียภำพพจน์ของแหล่งอนุรักษ์บัวแดงของตำบลแชแลด้วย ทำงเทศบำล
ตำบลแชแลจะบริหำรจัดกำรอย่ำงไรต่อที่สำธำรณประโยชน์ที่พักสงฆ์ดอนหลวง ขอเชิญท่ำน
รองนำยกเทศมนตรีครับ
นายเดชา ปัตถาวโร ที่สำธำรณประโยชน์ เป็นสถำนทีท่ ใี่ ช้ประโยชน์ร่วมกันของประชำชนทุกคน เป็นเขตควำม
(รองนำยกเทศมนตรี) รับผิดชอบของเทศบำลตำบลแชแล ตำมมติที่ประชุมให้หลวงพ่อลำยอยู่ ถือเป็นกำรปฏิบัติ
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย มีสิ่งปลูกสร้ำงถูกสร้ำงขึนในที่พักสงฆ์ดอนหลวงจำนวนมำก ซึ่งเป็นไป
ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เรำต้องส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวตำบล

-๖แชแลอย่ำงไรต่อไป และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของตำบลแชแล
นายศุภชัย ปัดถาวะโร กระผมคิดว่ำดอนหลวง ยังไม่ถือว่ำเป็นวัด ถ้ำจะก่อตังให้เป็นวัดต้องผ่ำนหลำยขันตอน
(ผู้แทนผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ ๓) กระผมไม่เห็นด้วยในกำรจัดตังเป็นวัด
สท สุระเดช แก้วกา ตำมมติที่ประชุมสภำอบต.แชแล ปี ๒๕๕๔ เห็นชอบไม่ให้นิมนต์หลวงพ่อลำยออกจำก
(สมำชิกสภำเทศบำล) วัดดอนหลวง เพื่อให้เป็นทีก่ รำบไหว้สักกำระของชำวบ้ำนตำบลแชแล ส่วนสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ
ที่เกิดขึนนัน ทำงกระผมไม่ได้เข้ำไปเกี่ยวข้อง และไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนในข้อระเบียบ
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตังวัด
สท สาคร ประทุมศาลา ตำมมติที่ประชุมสภำอบต.แชแล ปี ๒๕๕๔ กระผมก็ได้ลงมติเห็นชอบไม่ให้นิมนต์หลวงพ่อ
(สมำชิกสภำเทศบำล) ลำยออกจำกวัดดอนหลวง แต่เรื่องระเบียบกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตังวัดยังไม่มี ควำมรู้ที่ชัดเจน
สท อภินัทธ์ นิลดอนหวาย กระผมก็ได้ลงมติเห็นชอบไมให้นิมนต์หลวงพ่อลำยออกจำกวัดดอนหลวง ตำมมติทปี่ ระชุม
(สมำชิกสภำเทศบำล) สภำอบต.แชแล ปี ๒๕๕๔ เหมือนกันครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ได้รับแจ้งว่ำมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตู้บริจำคที่วัดดอนหลวงที่มีจำนวนมำก ขอเรียนเชิญ
(ประธำนสภำเทศบำล) ท่ำนเดชำ ปัตถำวโร รองนำยกเทศมนตรี ขอเชิญครับ
นายเดชา ปัตถาวโร กระผมขอชีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกับที่สำธำรณประโยชน์ดอนหลวง ตำมมติที่ประชุมสภำ
(รองนำยกเทศมนตรี) ปี ๒๕๕๔ ให้หลวงพ่อลำยอยู่นัน ให้ถือว่ำเป็นไปตำมมติทปี่ ระชุม แต่กำรทีจ่ ะจัดตังเป็นวัด
ต้องมีกำรขออนุญำตตรำตังก่อน ซึ่งดอนหลวงยังไม่ถือสภำพเป็นวัดและเป็นนิติบุคคลและใน
กำรบริหำรจัดกำรทีส่ ำธำรณประโยชน์เป็นอำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ดังนัน กำรก่อสร้ำงสิ่ง
ปลูกสร้ำงอื่นและกำรตังตู้บริจำค เรี่ยไรเงินบริจำคต่ำง ๆ ถือว่ำเป็นสิง่ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วย
กฎหมำย เพรำะสถำนที่ดังกล่ำวไม่ถือสภำพเป็นวัด กระผมจึงขอให้หยุดสร้ำงและยุติทกุ อย่ำง
บนดอนหลวงและขอให้เป็นสถำนทีท่ ่องเที่ยวของตำบลแชแล
พระอธิการประสาท ครุธรรมโม ดอนหลวง แต่ก่อนยังไม่มสี ิ่งปลูกสร้ำงมำกมำยขนำดนี กำรทีจ่ ะก่อตังวัด ต้องมีเนือที่
(พระสงฆ์วัดบ้ำนโนนนำย้อย) ๖ ไร่ขึนไป แต่ดอนหลวงมีพนที
ื ่ไม่ถึง ๒ ไร่ และกำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงทีม่ ีอยู่ก่อนให้คง
ไว้เหมือนเดิม แต่จะรือถอนบำงส่วนที่ไม่จำเป็นออก
นางเมย์
(ประชำชน)

กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำและคณะผู้บริหำรทุกท่ำน ดิฉันศรัทธำวัดดอน
หลวงและหลวงพ่อลำย โดยมีควำมเลื่อมใสศรัทธำในกำรทำบุญใหญ่ ในวันที่ ๑๔ มีนำคม
๒๕๕๘ จึงขออนุญำตมำยังท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนในกำร
จัดงำนพิธีดังกล่ำวด้วย เพรำะทีผ่ ่ำนมำทำงส่วนรำชกำร ไม่ให้กำรดูแลใดๆ เลย แต่หลวง
พ่อลำยยังให้ปจั จัยสี่แก่ทำงรำชกำรมำโดยตลอด สำหรับตูบ้ ริจำคนัน เป็นตูบ้ ริจำคที่นำมำ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนฌำปนกิจศพของหลวงพ่อลำยอย่ำงเช่น ค่ำอำหำร ค่ำเรือ ค่ำปัจจัยถวำย

-๗พระและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในงำน จึงขอให้ทำงท่ำนดูแลทำงดิฉันด้วยค่ะ และขอให้ทำงเทศบำล
ตำบลแชแลทุกท่ำนเห็นคุณงำมควำมดีของหลวงพ่อลำยที่ได้ปฏิบัติไว้ด้วย
นายเดชา ปัตถาวโร กระผมว่ำเรื่องคุณงำมควำมดีของหลวงพ่อลำยมีมำกมำย แต่ในทำงปฏิบัตกิ ลับมีกำรปลูกสิง่
ปลูกสร้ำงต่ำง ๆ มีกำรตังตูบ้ ริจำค กำรเรี่ยไรเงิน และเงินที่ได้มำนันนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้ำง
มีรำยละเอียดอย่ำงไร เพรำะดอนหลวงเป็นที่สำธำรณะ
นายสุระชัย โสบรรเทา กระผมขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยครับว่ำจะให้อยูห่ รือไม่ให้อยู่ เพรำะถ้ำให้อยู่กจ็ ะมีกำรก่อสร้ำง
(ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ ๑๓) สิ่งปลูกสร้ำงเพิ่มขึนเหมือนเดิม
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ หนังสือร้องเรียนเรื่องตู้บริจำค ประมำณ ๘ ตู้ ตำมเอกสำรที่แจกให้ที่ประชุมทรำบและ
(นำยกเทศมนตรี)
ขอชีแจงเรื่อง กำรแต่งตังเป็นคณะกรรมกำรของวัดดอนหลวง กระผมก็ไม่ทรำบเพรำะไม่ได้รบั
หนังสือคำสั่งแต่งตังแต่อย่ำงใด และขันตอนในกำรก่อตังดอนหลวงเป็นวัดนัน มีหลำยขันตอน
และต้องใช้เวลำนำนด้วย
นายนนท์วัฒนากรณ์ เลิศชนะ ทะเลบัวแดง ถือเป็นทะเลสำบนำจืดทีส่ วยงำมเป็นอันดับ ๒ ของโลก และใช้เป็น
(ผอ.โรงเรียนบ้ำนดอนเงิน) คำขวัญของจังหวัดอุดรธำนี ในควำมคิดของกระผมคือ กำรก่อตังวัดในสถำนทีท่ ่องเที่ยวนัน
จะเกิดปัญหำตำมมำหลำยอย่ำง กระผมเห็นด้วยและสนับสนุนหลักกำรและเหตุผลของท่ำนรอง
เดชำ ปัตถำวโร รองนำยกเทศมนตรี ในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
นายประสาท โภคาพาณิชย์ แต่ก่อนวัดดอนหลวงไม่มีใครมำสนใจ ไม่โด่งดังเหมือนในปัจจุบัน และเมื่อท่ำนได้
(ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ ๑๒) มรณภำพไปแล้ว ลูกศิษย์ก็ต้องกำรสร้ำงเจดีย์ของหลวงพ่อลำยไว้เป็นทีก่ รำบสักกำระต่อไป
กระผมเห็นด้วยในกำรสร้ำงเจดีย์ จึงต้องกำรให้ทำงเทศบำลตำบลแชแลและลูกศิษย์หลวง
พ่อลำยได้หำรือรำยละเอียดและขันตอนในกำรก่อสร้ำงเจดีย์ดังกล่ำว จำกนันให้เทศบำล
ตำบลแชแลบริหำรจัดกำรสถำนทีด่ ังกล่ำวต่อไป
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช ตำมมติที่ประชุมสภำอบต.แชแล ปี ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้หลวงพ่อลำยอยู่ กระผมเห็นด้วย
(รองนำยกเทศมนตรี) เพรำะเป็นสมำชิกสภำในสมัยนันด้วย แต่เรื่องตู้บริจำคที่วัดดอนหลวงในปัจจุบันนี กระผมคิด
ว่ำมีผู้ได้รับประโยชน์หลำยทำง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ก่อนที่ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลจะพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์สำธำรณะดอนหลวง
(ประธำนสภำเทศบำล) กระผมขอพักกำรประชุม ๑๐ นำที
-เริ่มการประชุมนายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแลทุกท่ำนเข้ำห้องประชุมพร้อมกันครับ
(เลขำนุกำรสภำ)
เพื่อเข้ำสู่พจิ ำรณำกำรใช้ประโยชน์สำธำรณะดอนหลวง ขอเรียนเชิญครับ

-๘นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป เข้ำสู่กำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์สำธำรณะดอนหลวง ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) และผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนเสนอควำมคิดเห็นได้เลยครับ ขอเชิญครับ
นางเมย์

เรื่อง ตูบ้ ริจำค ตังแต่เริ่มจัดงำน มีรำยละเอียดทุกอย่ำง จึงขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนและทำงเทศบำลตำบลแชแลเข้ำไปดูแลบริหำรจัดกำรได้

นายศุภชัย ปัดถาวะโร กระผมคิดว่ำกำรสร้ำงเจดีย์ ต้องใช้งบประมำณจำนวนมำก แต่ในกำรสร้ำงนันเป็นกำรปฏิบัตทิ ี่
(ผู้แทนผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ ๓) ถูกต้องหรือไม่อย่ำงไร ถ้ำเป็นประโยชน์ต่อตำบลแชแลกระผมสนับสนุน แต่ในกำรตังวัดนัน
กระผมขอบอกได้เลยว่ำเป็นไปได้ยำก เรำต้องปรึกษำหำรือร่วมกันโดยละเอียดก่อน
พระสมหมาย
อำตมำเป็นพระผูป้ ระสำนงำนมำจำกวัดอื่น กำรสร้ำงเจดีย์ทมี่ ีมลู ค่ำร้อยล้ำนหรือมำกกว่ำ
(พระสงฆ์วัดดอนหลวง) ต้องมีคณะกรรมกำรรองรับ เพรำะมีผู้ศรัทธำมำจำกทุกสำรทิศ เรำต้องเปิดโอกำสให้ผมู้ ีจิต
ศรัทธำเข้ำมำมำกๆ และจัดหำสถำนที่รองรับ กำรเพิ่มขึนของนักท่องเที่ยว มีรำยได้เพิ่มมำกขึน
ถ้ำดอกบัวสูญพันธุ์ไปนักท่องเที่ยวจะมำดูอะไร ถ้ำเรำอยำกได้ อยำกมีชื่อเสียงต่อไป เพื่อต้อนรับ
ควำมเจริญที่จะตำมมำ
ดังนัน (๑) ให้เทศบำลตำบลแชแลเข้ำมำบริหำรจัดกำร โดยคณะกรรมกำร (๒)ไม่มีพระสงฆ์
ประจำดอนหลวง และ (๓) ขอให้สำนต่อ
ขอเชิญทุกท่ำนร่วมงำนบุญในวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๕๘ ถ้ำไม่เห็นดีด้วย ทำงญำติโยมของ
หลวงพ่อลำย และผู้มจี ิตศรัทธำก็จะหอบกระดูกท่ำนหลวงพ่อลำยไปที่อื่น และยกเลิกงำน
ดังกล่ำวด้วย
นายเดชา ปัตถาวโร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยฯ เกี่ยวกับกำรใช้ทสี่ ำธำรณประโยชน์เป็นทีส่ ำธำรณะ
(รองนำยกเทศมนตรี) ที่ประชำชนสำมำรถใช้ร่วมกัน สรุปคือ ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและให้สถำนที่ยงั คงเดิม เพื่อเป็น
แหล่งอนุรักษ์
สท อภินัทธ์ นิลดอนหวาย กำรก่อตังวัดนันมีขันตอนหลำยอย่ำง ยกตัวอย่ำง วัดสว่ำงบูรพำของบ้ำนเหล่ำเชียงสม
(สมำชิกสภำเทศบำล) หมู่ที่ ๒ ก็ยังไม่เป็นวัด ขอตังขอสร้ำงยำกลำบำกมำก ต้องใช้เวลำมำ ๓ ปีแล้วตังแต่เดินเรือ่ งมำ
ตอนนีเพิ่งขอออกโฉนดได้ ต่อไปจึงจะขอขึนทะเบียนวัดและขอสร้ำงต่อไป
นายชาตรี แรกเจริญ กระผมขอให้ที่ประชุมสภำได้ลงมติ เรื่อง อนุญำตให้ก่อสร้ำงสิง่ ปลูกสร้ำงบนดอนหลวงและจะ
(ผู้แทนผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนนำย้อย) กระทำต่อสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวต่อไปอย่ำงไร จะให้มีกำรก่อสร้ำงหรือไม่มี
นายวัฒนา บุญสิทธิ์ กระผมขอให้ทปี่ ระชุมสภำได้ลงมติ คือ ให้อยู่หรือไม่ให้อยู่ครับ
(ผู้แทนผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีก กระผมขอมติทปี่ ระชุมว่ำเห็นด้วยกับฝ่ำยบริหำรว่ำ
(ประธำนสภำเทศบำล) ให้พระสงฆ์ทอี่ ยู่บนดอนหลวงออกจำกดอนหลวง หยุดก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำง เก็บตู้บริจำค
ทังหมดและงดกิจกรรมรับบริจำคทังหมด ขอโปรดยกมือครับ

-๙มติที่ประชุม

เห็นชอบให้พระสงฆ์ทอี่ ยู่บนดอนหลวงออกจำกดอนหลวง หยุดก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำง
เก็บตู้บริจำคทังหมดและงดกิจกรรมรับบริจำคทังหมด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นต่อทีป่ ระชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)
ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้ำสู่สภำเทศบำล กำรประชุมสภำเทศบำล
ได้ดำเนินกำรมำครบทุกวำระแล้ว กระผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหำร ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนและข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำลทุกท่ำน
ซึ่งได้ให้เกียรติมำร่วมประชุมฯ ในวันนีลุล่วงไปด้วยดี
ในโอกำสนี กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑
ครังที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ เดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพียงเท่ำนี
ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

อังคณำ ไชยคำ
(นำงสำวอังคณำ ไชยคำ)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

พิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

สุระเดช แก้วกำ
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

จตุรงค์ ชำนำญสำร
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

เพ็ญศรี ชำยสีดำ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

อำนุภำพ พันธ์พินิจ ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

