รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ
๒ นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร
๓ นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ
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
๕

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

๑
๒
๓
๔

นำยปรีชำ
ปำสำวัน
นำงสำวหรรษลักษณ์ หล่อจันทร์อัด
นำยพีระพล
อำจหำญ
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
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
อำนุภำพ
จตุรงค์
พิชัยยุทธ
ศิวนำถ
วิเชียร
จิตรำมณี
ทิพำภรณ์
เพ็ญศรี
อภินัทธ์
บุญตรี
สมสี
สำคร
สุระเดช

หมำยเหตุ

พันธ์พินิจ
ชำนำญสำร
เบ้ำทองหล่อ
ลำสุนนท์
วงศ์อำมำตย์
เคนมี
จันทำ
ชำยสีดำ
นิลดอนหวำย
ธนะรักษ์
อย่ำงสวย
ประทุมศำลำ
แก้วกำ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
วิจัย
สุขรมย์
สมจิต กุลธรวณิชย์

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หัวหน้ำสำนักปลัด
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง

ปรีชำ
ปำสำวัน
หรรษลักษณ์ หล่อจันทร์อัด
เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

ลำ

-๒ที่

ชื่อ-สกุล

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ตำแหน่ง

นำยสุระพล
ทำปลัด
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนศึกษำ
นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
นำงพยอม
ไชยวงศ์คำ
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้
นำยธนชัย
ธนสีลังกูร
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นักวิชำกำรเกษตร
นำงสำวสุธำสินี โพธิชัยยำ
นักพัฒนำชุมชน
นำงสำวอังคณำ ไชยคำ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นำยธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
บุคลำกร
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นักวิชำกำรศึกษำ
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นักวิชำกำรพัสดุ
นำยเจษฎำ
โพธิชัยยำ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
นำยบุญสิน
สุขเกษม
เจ้ำพนักงำนประสำนงำนชนบท
นำยเชิดรักษ์
รินทชัย
ช่ำงไฟฟ้ำ
นำยชูชำติ
ไชยศำสตร์
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
นำงจุฑำมณี
วงษ์ชำดี
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

สุดำรัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
ปรีดำ ประจุดทะศรี
พยอม ไชยวงศ์คำ
ธนชัย
ธนสีลังกูร
สุธำสินี โพธิชัยยำ
อังคณำ ไชยคำ
ธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
สลิตตำ หล้ำศักดิ์
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
เจษฎำ โพธิชัยยำ
บุญสิน สุขเกษม
เชิดรักษ์ รินทชัย
ชูชำติ
ไชยศำสตร์
จุฑำมณี วงษ์ชำดี

ช่วยรำชกำร

ลำ

เริ่มประชุม เวลำ ๑๐.๐๐ น.
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว และท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรูส้ ึกเป็นเกียรติและมีควำมยินดี
เป็นอย่ำงยิง่ ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลในวันนี้และก่อนทีจ่ ะเข้ำสู่ระเบียบวำระ
กำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบล
แชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ

-๓นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓๐
พฤษภำคม ๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๘
เวลำ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพือ่ ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๘
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ท่ำนสมำชิก
สภำผู้ทรงเกียรติได้รบั ทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ในระเบียบนี้ ขอให้ผ่ำนไป
(ประธำนสภำเทศบำล)
ที่ประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระ ที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิก
(ประธำนสภำเทศบำล) ทุกท่ำน ได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะแก้ไขถ้อยใด
และแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ทีป่ ระชุม

ไม่มี

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติทปี่ ระชุมว่ำรับรอง
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘ หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม
ขอให้ยกมือรับรองด้วยครับ

-4มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระ ที่ ๓
ที่ประชุม

เรื่อง เพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระ ที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี ๒๕๕๘

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ก่อนเข้ำสูร่ ะเบียบวำระที่ ๔ เรือ่ ง กำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี
(ประธำนสภำเทศบำล) ๒๕๕๘ ขอเรียนเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
พิจำรณำจ่ำยเงินสะสม ให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบ ขอเชิญครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ กระผมขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินสะสม มีรำยละเอียดคือ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล ) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรทีเ่ ป็นกำรเพิม่ พูนรำยได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรทีจ่ ัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตำมระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รบั อนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินกำร
ก่อหนีผ้ ูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ดำเนินกำรภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ประจำและกรณีฉุกเฉินที่มสี ำธำรณภัยเกิดขึ้น โดยกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้คำนึงถึงฐำนะกำร
คลัง และเสถียรภำพในระยะยำว
ข้อ ๙๐ กรณีที่งบประมำณรำยจ่ำยประกำศใช้บงั คับแล้ว มีงบประมำณไม่เพียงพอทีจ่ ะจ่ำย
หรือไม่ได้ตั้งงบประมำณเพื่อกำรนั้นไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ำยขำดเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัตจิ ำกผู้บริหำรท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
(๒) เบิกเงินให้ ผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น เลขำนุกำร
ผู้บริหำรท้องถิ่น เลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ที่ปรึกษำผูบ้ ริหำรท้องถิ่น พนักงำนส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตลอดจน
ลูกจ้ำงซึง่ มีสิทธิได้รับเงินอื่นตำมกฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสัง่ กำร

-5กระทรวงมหำดไทย ในระหว่ำงปีงบประมำณ
(๓) ค่ำใช้จ่ำยตำม (๑) และหรือ (๒) ให้ถือเป็นรำยจ่ำยในปีงบประมำณนั้น”
และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๙ ลว ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๕๗
เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบท้ำยนี้)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ขอเชิญท่ำนหัวหน้ำสำนักปลัด ได้ชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรทีเ่ พื่อพิจำรณำ
(ประธำนสภำเทศบำล) ขออนุมัตจิ ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๘ ขอเรียนเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯทีเ่ คำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผม
(หัวหน้ำสำนักปลัด) ขอยื่นญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๘ ตำมบันทึกข้อควำม
(งำนสำธำรณสุข) ที่ อด ๗๒๖๐๑/๒๐๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอพิจำรณำ
อนุมัติจัดซื้อรถบรรทุกขยะ รำยละเอียดดังนี้
ด้วย งำนสำธำรณสุข ฝ่ำยปกครอง สำนักปลัดเทศบำลตำบลแชแล มีควำมประสงค์
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ เนื่องจำกประชำกรในตำบลแชแลมีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น ทำให้มปี ริมำณ
ขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งงำนสำธำรณสุข เทศบำลตำบลแชแลมีรถบรรทุกขยะไม่เพียงพอ
ต่อกำรใช้งำนบรรทุกขยะ ประกอบด้วย เทศบำลตำบลแชแล ได้ยื่นขอรับชำระหนี้กรณีผิด
สัญญำ ซื้อขำยรถบรรทุกต่อกรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม เนื่องจำกห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
เอ.เอส.พี.มอเตอร์ ถูกเจ้ำหนี้ฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลำยและถูกพิทกั ษ์ทรัพย์สินเด็ดขำด
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ อันเป็นเหตุให้สญ
ั ญำซื้อขำยระหว่ำงห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
เอ.เอส.พี.มอเตอร์ กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแชแลกลับสูส่ ภำพเดิม
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
งำนสำธำรณสุข ฝ่ำยปกครอง สำนักปลัดเทศบำลตำบลแชแล จึงขอพิจำรณำอนุมัติจัดซื้อรถ
บรรทุกขยะ ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ เพื่อให้เพียงพอต่อกำรบรรทุกขยะได้บรรลุเป้ำหมำย
และช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รำยละเอียดครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ดังนี้
- รถบรรทุกขยะ ขนำด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่ำ ๖,๐๐๐ ซีซี
แบบอัดท้ำย รำคำ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บำท ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ สำนักงบประมำณ
มีนำคม ๒๕๕๘
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

พิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสมตำมควำมจำเป็น ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน ต้องทำอย่ำง
เร่งด่วน

นายสาคร ประทุมศาลา กระผมขอเสนอว่ำ ถนนลูกรังมีควำมจำเป็นมำก ที่ต้องดำเนินกำรโดยเร่งด่วนเพรำะประชำชน
(สมำชิกสภำเทศบำล) เดือดร้อนมำก
นายสุระเดช แก้วกา กระผมขอเสนอเพิม่ เติมท่ำนสท.สำคร ประทุมศำลำ ว่ำ ขอเชิญท่ำนสมำชิก คณะผูบ้ ริหำร
(สมำชิกสภำเทศบำล) และเจ้ำหน้ำทีท่ ุกท่ำน ลงตรวจสอบพื้นทีจ่ ริงว่ำมีปญ
ั หำควำมเสียหำยและควำมเดือดร้อนจริง
เห็นควรพิจำรณำดำเนินกำร

-6นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย กระผมขอเสนอเพิม่ เติมจำกท่ำนรองเดชำ ปัตถำวโร ท่ำ สท.สำคร ประทุมศำลำและ
(สมำชิกสภำเทศบำล) ท่ำนสท.สุระเดช แก้วกำ เรื่อง เหตุผลควำมจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน สำมำรถใช้จ่ำยเงินสะสมได้ตำมควำมจำเป็น เห็นควรพิจำรณำใช้จ่ำยเงินสะสม
กระผมไม่อยำกให้ทำงเทศบำลชะลอ รอเงินงบประมำณตำมเทศบัญญัติ เพรำะโครงกำรตำม
เทศบัญญัติยังไม่ได้ดำเนินกำรเลย
นายสุระเดช แก้วกา โครงกำรตำมเทศบัญญัติตำบล ๒๕๕๘ มีงบประมำณเพียงพอหรือไม่ และโครงกำรดังกล่ำว
(สมำชิกสภำเทศบำล) จะได้ดำเนินกำรหรือไม่ อย่ำงไร
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ขอชี้แจงรำยได้ของเทศบำล มี ๒ ส่วน คือ รำยได้จัดเก็บเองและรัฐบำลจัดสรร และ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแลได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจแล้ว ประมำณ ๑๐ ล้ำนบำท ส่วนเงินอุดหนุน
ทั่วไปยังไม่ได้รับจัดสรรครบตำมจำนวนในเทศบัญญัติ จึงขอเสนอพิจำรณำดำเนินกำรโครงกำร
ถนนลูกรังเป็นอันดับแรก เพรำะเป็นโครงกำรเร่งด่วน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ โครงกำรในเทศบัญญัติ สำมำรถใช้จ่ำยเงินสะสมได้หรือไม่ จำกยอดเงินสะสมทีส่ ำมำรถใช้ได้
(ประธำนสภำเทศบำล) จำนวน ๔,๑๓๓,๘๕๑.๘๒ บำท ขอเชิญหัวหน้ำสำนักปลัด ชี้แจงระเบียบ กฎหมำยครับ
นายปรีชา ปาสาวัน กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผม
(หัวหน้ำสำนักปลัด) ขอชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมำยของกำรใช้จ่ำยขำดเงินสะสม มีสำระสำคัญโดยสรุป คือ กำรจ่ำย
ขำดเงินสะสมเป็นค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทีม่ ิใช่เรื่องเร่งด่วน ให้พิจำรณำจัดทำเป็น
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี หรืองบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีมำตั้งก่อนเป็นลำดับแรก และในกรณีที่อำจใช้จ่ำยจำกเงินสะสมได้ จะต้องเป็น
โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น และมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในกำรบริหำรงำน แต่
โครงกำรในเทศบัญญัตินั้น เรำไม่สำมำรถนำมำพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมได้ เนื่องจำกได้ตรำ
เป็นเทศบัญญัตเิ รียบร้อยแล้ว
นายเดชา ปัตถาวโร ขอเสนอพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ควรใช้งบประมำณเท่ำไร
(รองนำยกเทศมนตรี) จะใช้จ่ำยเงินสะสมหรือไม่
นายปรีชา ปาสาวัน กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯทีเ่ คำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอเสนอ
(หัวหน้ำสำนักปลัด) รำยละเอียดรถบรรทุกขยะจำกแบบเปิดข้ำงเทท้ำย เป็นแบบอัดท้ำย ซึ่งเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
จำกจำนวนเงิน ๒,๑๑๙,๐๐๐ บำท เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อกำรปฏิบัตงิ ำนที่มี
ประสิทธิภำพ ส่วนพนักงำนที่ไม่ได้จัดเก็บขยะนั้น จักได้นำเสนอเพื่อสนองนโยบำยคณะผูบ้ ริหำร
ในงำนหน้ำที่อื่น ซึ่งจะไม่ให้กระทบต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำล
นายปรีดา ประจุดทะศรี กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯทีเ่ คำรพ และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอแจ้ง
(หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง) ปริมำณงำนของกำรใช้งำนรถบรรทุกขยะ ในกำรปฏิบัติงำน ๑ วัน จะวิ่งรถ ๓ รอบ รอบละ ๒ ตัน
จำนวน ๒,๗๕๗ ครัวเรือน ครัวเรือนละ ๑๕ กิโลกรัม
นายจตุรงค์ ชานาญสาร จำนวนพนักงำนที่เหลือมีกี่คน มีหน้ำที่อะไรบ้ำง
(รองประธำนสภำเทศบำล)

-7นายเดชา ปัตถาวโร พนักงำนทีเ่ หลือมีจำนวน ๒ รำย และใน ๑ รำยนี้ จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณนี้
(รองนำยกเทศมนตรี) คือนำยพิมพำ สินโสภำ ตำแหน่ง คนงำนประจำรถขยะ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ พนักงำนประจำรถบรรทุกขยะ เรำต้องเห็นใจในกำรปฏิบัติงำนว่ำ ปริมำณขยะมีปริมำณมำก
(ประธำนสภำเทศบำล) พนักงำนจะรับงำนไหวหรือไม่
นายสาคร ประทุมศาลา รถบรรทุกขยะแบบบดอัดมีประโยชน์ สะดวก ปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตพนักงำน
(สมำชิกสภำเทศบำล) และเทศบำลไม่ได้ปลดพนักงำนออก แต่คณะผู้บริหำรต้องมอบหมำยงำนอื่นให้ปฏิบัติแทน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ก่อนที่จะพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอพักกำรประชุม ๑๐ นำที
-เริ่มการประชุมนายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแลทุกท่ำนเข้ำห้องประชุมพร้อมกันครับ
(เลขำนุกำรสภำ)
เพื่อเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๔ เรือ่ ง เพื่อพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๘ สมำชิกสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลท่ำนใดจะเสนอเรือ่ งอื่นต่อที่ประชุมขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน ในกำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำย
(นำยกเทศมนตรี)
ขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ นั้น
กระผมขอชี้แจงเรือ่ งคดีรถขยะ บรรทุก ๖ ล้อ ดังนี้
๑) กำรดำเนินกำรจัดหำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย แต่มีปัญหำในเรื่องกำรโอนกรรมสิทธิ์
คือ เทศบำลตำบลแชแลไม่ได้รบั ทะเบียนรถและคูม่ ือ
๒) ขั้นตอนกำรดำเนินคดีอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนกำรยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์กบั เจ้ำพนักงำนพิทักษ์
ทรัพย์ แต่เนื่องจำกคู่สญ
ั ญำคือ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.พี มอเตอร์ ศำลพิพำกษำให้เป็น
บุคคลล้มละลำย และเพื่อให้กำรดำเนินงำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็น
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนในตำบลแชแล จึงต้องยึดหน่วงรถเพื่อใช้ประโยชน์ในรำชกำรให้
มำกที่สุด
ดังนั้น กระผมจึงเห็นว่ำควรชะลอกำรจัดซือ้ รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ไว้ก่อน ขอให้กำร
ดำเนินกำรทำงคดีเรื่องกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปเรียบร้อยก่อน
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย กระผมเห็นด้วยกับท่ำนนำยกเกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ ในกำรขอเลื่อนพิจำรณำกำรจัดซือ้
(สมำชิกสภำเทศบำล) รถบรรทุกขยะในครำวต่อไป เนื่องจำกต้องศึกษำรำยละเอียดของกำรจ่ำยขำดเงินสะสมและ
ติดตำมเรื่องคดีรถบรรทุกขยะให้เรียบร้อยก่อน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่น กระผมขอเลื่อนกำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี
(ประธำนสภำเทศบำล) ๒๕๕๘ ในครำวต่อไป เนื่องจำกเอกสำรรำยละเอียดเกี่ยวกับรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ยังอยู่ใน
ขั้นตอนกำรดำเนินคดี

-8มติที่ประชุม

ค้ำงพิจำรณำ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๕ เรือ่ งอื่น ๆ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นต่อทีป่ ระชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอเชิญครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย กระผมขอแจ้งรำยละเอียดโครงกำรเพิม่ ศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
(สมำชิกสภำเทศบำล) ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรท่องเที่ยวชุมชนสูก่ ำรท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน โดยสำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดอุดรธำนี ระหว่ำงวันที่ ๒๑ - ๒๔
พฤษภำคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสมุทรปรำกำร และ วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภำคม ๒๕๕๘
ซึ่งห้วงระยะเวลำดังกล่ำวนั้น ทำงสภำเทศบำลตำบลแชแล ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ
สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘–๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจำกกระผม
ได้ขออนุญำตเข้ำร่วมศึกษำดูงำนตำมโครงกำรดังกล่ำว
สิ่งที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำน
ข้อดี คือ กำรบริหำรจัดกำร สถำนที่ เน้นกำรท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน
ข้อเสีย คือ ปัญหำน้ำเน่ำเสีย
และท่ำนนำยกฯ อบต.น้ำผึ้ง มีกำรบริหำรจัดกำรชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง ไม่มีพิธีรีตอง วำงตัวง่ำยๆ
สบำยๆ ทำให้มองเห็นว่ำ ถ้ำชุมชนมีผู้นำทีเ่ ข้มแข็ง มีควำมสำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนให้มี
ควำมร่วมมือกันในกำรพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง ก็จะส่งผลทำให้ชุมชนนั้นมีกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป
ซึ่งคณะศึกษำดูงำน มีจำนวน ๖ ท่ำ กำรเข้ำร่วมศึกษำดูงำนในครั้งนี้ เทศบำลตำบล
แชแลได้เข้ำร่วม ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ำเรือแชแลและกลุม่ ท่ำเรือโนนน้ำย้อย โดยกำนันตำบล
แชแลเป็นผู้ประสำนกลุม่ ท่ำเรือโนนน้ำย้อย ส่วนท่ำเรือบ้ำนแชแล เทศบำลตำบลแชแลได้
ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน ๒ ท่ำน คือ นำงสลิตตำ หล้ำศักดิ์ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์นโยบำยและแผน และนำงสำวอุไรพร แก้ววิเศษ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วเิ ครำะห์ฯ
สท สุระเดช แก้วกา
กระผมขอสอบถำม กองช่ำง เรือ่ ง กำรก่อสร้ำงรีสอร์ท ทีบ่ ้ำนดอนเงิน หมู่ที่ ๑๒ ที่ตั้งอยู่
(สมำชิกสภำเทศบำล) ระหว่ำงเขตตำบลแชแลและตำบลเวียงคำ ได้มำขออนุญำตก่อสร้ำงกับทำงเทศบำลตำบลแชแล
หรือไม่ อย่ำงไร
นายธนชัย ธนสีลังกูร ทำงเจ้ำของกิจกำรรีสอร์ท ต้องมำแจ้งให้เทศบำลทรำบ ไม่ได้ขออนุญำตเนื่องจำกเทศบำลยัง
(หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนฯ) ไม่มี พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร
ที่ประชุม

รับทรำบ

สท สุระเดช แก้วกา กำรจ่ำยเงินค่ำจัดซื้อรถขยะ บรรทุก ๖ ล้อ แต่ทำไมไม่ได้รบั ทะเบียนรถและคู่มือ เกิดจำก
(สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒) สำเหตุหรือปัญหำอะไร

-๙นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ กำรจัดซื้อรถขยะบรรทุก ๖ ล้อ จำก หจก.เอ.เอส.พี. มอเตอร์ เป็นไปตำมระเบียบฯ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) แต่เนื่องจำกรถขยะ ประกอบเป็น ๒ ส่วน คือ หัวรถและตัวกระบะ ทำงหจก.เอ.เอส.พี.
มอเตอร์ได้รับเงินจำกเทศบำลตำบลแชแลครบตำมจำนวน แต่ไม่ได้ส่งมอบทะเบียนรถและคู่มือ
ให้แก่เทศบำลตำบลแชแลได้ตำมทีร่ ะบุสญ
ั ญำ เนื่องจำก หจก.เอ.เอส.พีมอเตอร์ไม่ได้จ่ำยเงิน
ค่ำหัวรถแก่ หจก. อุดรทรัค ที่เป็นเจ้ำของหัวรถ จึงเป็นผลทำให้ หจก.เอ.เอส.พี.มอเตอร์ไม่
สำมำรถส่งมอบทะเบียนรถให้กับเทศบำลตำบลแชแลได้
รองเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เงื่อนเวลำกำรยึดหน่วงและกำรใช้งำนของรถ จะใช้วิธีกำรอย่ำงไร เมื่อมีกำรเกิดอุบัติเหตุ
และใช้งำนไม่ได้ ทำงเทศบำลตำบลแชแลต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยเต็มจำนวน
รวมถึงหัวรถที่เป็นของ หจก.อุดรทรัคด้วย

สท สาคร ประทุมศาลา ในเมื่อหัวรถเป็นของ หจก.อุดรทรัค ทำไมเจ้ำของไม่มำติดตำมทวงทรัพย์สินคืน เกิดปัญหำ
(สมำชิกสภำเทศบำล) ของทัง้ สองห้ำงร่วมมือกันโกงทรัพย์สินของทำงรำชกำรหรือไม่
นายวิจัย สุขรมย์
- ถ้ำ หจก.อุดรทรัค ต้องกำรทรัพย์สินคืน ต้องดำเนินกำรฟ้องอีก เพื่อนำทรัพย์สินออกขำย
(ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี) ทอดตลำดให้ได้เงินคืนตำมจำนวน แต่ถ้ำไม่ได้ครบตำมจำนวน ทำงเทศบำลตำบลแชแลต้อง
ชดใช้ค่ำเสียหำยคืนตำมจำนวนที่ค้ำง
- ถ้ำ หจก. อุดรทรัค เป็นผู้แต่งตัง้ หจก.เอ.เอส.พี.มอเตอร์เป็นตัวแทนจำหน่ำย ทำงเทศบำล
ตำบลแชแล สำมำรถฟ้องร้องเอกสำรคู่มือจำก หจก.อุดรทรัคได้เลย แต่ปัญหำที่พบคือ
หจก.พีอำร์ เป็นผู้แต่งตั้ง หจก.เอ.เอส.พี.มอเตอร์เป็นตัวแทนจำหน่ำย เรำจึงไม่สำมำรถ
ฟ้องร้องเพื่อเอำเอกสำรกรรมสิทธิ์ของรถได้
รองเดชา ปัตถาวโร ทนำยควำมของ หจก.อุดรทรัคได้มำทีเ่ ทศบำลตำบลแชแล กล่ำวว่ำ กำรแต่งตั้งตัวแทนตำม
(รองนำยกเทศมนตรี) เอกสำรนั้นเป็นเอกสำรเท็จ ไม่ได้แต่งตั้งขึ้นจริง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อกรรมสิทธิ์ของรถขยะ บรรทุก ๖ ล้อ ไม่ใช่ของเทศบำลตำบลแชแล ก็ให้ดำเนินกำรตำม
(ประธำนสภำเทศบำล) ระเบียบ กฎหมำย เพื่อประโยชน์ของส่วนรำชกำรกับผู้ทเี่ กี่ยวข้องและรถขยะที่ไม่ใช้ของเรำ
ก็ให้คืนเจ้ำของเขำไป และให้จัดหำรถขยะคันใหม่ เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของเทศบำลอย่ำง
ถูกต้อง ตำมระเบียบ กฎหมำย ส่วนเงินค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกรถขยะคันเก่ำ ให้เรียกคืน
จำกส่วนทีเ่ กี่ยวข้องให้ครบตำมจำนวน
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)
ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้ำสู่สภำเทศบำล กำรประชุมสภำเทศบำล
ได้ดำเนินกำรมำครบทุกวำระแล้ว กระผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล
ทุกท่ำนและข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำลทุกท่ำน ซึ่งได้ให้เกียรติมำร่วมประชุมฯ ในวันนี้ลุล่วงไป
ด้วยดี
ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๒ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพียงเท่ำนี้
ขอขอบคุณครับ

-10เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวอังคณำ ไชยคำ)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสุระเดช แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

