รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 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
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5
6
8
7
9
10
11
12
13
14
15

นำยสุระพล
ทำปลัด
นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์
นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นำยธนชัย
ธนสีลังกูร
นำงอัฐกร คะประสงค์
นำงสำวสุธำสินี โพธิชัยยำ
นำยธรรมำวุธ
ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำงสำวกำญจนำ จันทกุล

16 นำงศิรขิ วัญ จันทะวงศ์ศรี
17 นำยเจษฎำ โพธิชัยยำ
18 นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
นักวิชำกำรเกษตร ชำนำญกำร
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
นำยช่ำงโยธำ ชำนำญกำร
นักพัฒนำชุมชน ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรกองกำรศึกษำ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

สุระพล ทำปลัด
สุดำรัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
ปรีดำ
ประจุดทะศรี
ศรุษำ
โพธิ์ศรี
ธนชัย
ธนสีลังกูร
อัฐกร คะประสงค์
สุธำสินี โพธิชัยยำ
ธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
สลิตตำ หล้ำศักดิ์
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
กำญจนำ จันทกุล
ศิริขวัญ จันทะวงศ์ศรี
เจษฎำ โพธิชัยยำ
ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายจตุรงค์ ชานาญสาร บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี
(รองประธำนสภำ) พ.ศ.๒๕๕9 และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
ต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ก่อนที่จะเริ่มกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันนี้เลขำนุกำรสภำติดรำชกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) ในช่วงเช้ำ กระผมจึงขอเสนอให้คัดเลือกเลขำนุกำรชั่วครำวในกำรทำหน้ำที่แทนเลขำนุกำร
สภำเทศบำล โดยกำรให้สมำชิกคัดเลือก แล้วขอผู้รับรองสองท่ำน ครับ เชิญเสนอครับ
นายสุระเดช แก้วกา ขออนุญำตครับ ผมขอเสนอคุณสุดำรัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์ เป็นเลขำนุกำรสภำชั่วครำว ครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยวิเชียร วงศ์อำมำตย์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
2. นำงศิวนำท ลำสุนนท์
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
ต่อไปจะได้ให้ท่ำนเลขำนุกำรได้อ่ำนประกำศ เรียกประชุมสภำเทศบำตำบลแชแล เชิญครับ

-3นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์ ประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
(เลขำนุกำรสภำชั่วครำว) สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕9
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล ได้กำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕9 – วันที่ ๓๐
สิงหำคม ๒๕๕ มีกำหนด ๓๐ วัน ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยแรก เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ ๒๕๕9 แล้ว นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ในวันที่ 15 สิงหำคม ๒๕๕9
เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕9
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม
รับทรำบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 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 ขอเชิญท่ำนผู้อำนวยกำรกองคลังก่อน ตำมด้วยผู้อำนวยกำรกองช่ำง และเจ้ำ
พนักงำนธุรกำรกองกำรศึกษำครับ เชิญครับ
นำงชัญญำ สุขรมย์
(ผู้อำนวยกำรกองคลัง)

เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน คณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ ดิฉันนำงชัญญำ
สุขรมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองคลัง อบต.ศรีธำตุ เดิม ย้ำยมำรับตำแหน่งผู้อำนวยกำร
กองคลัง เทศบำลตำบลแชแล ในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งก็เป็นชำวตำบลแชแล
และรู้สึกดีใจที่ได้กลับมำทำงำนเพื่อชำวตำบลแชแล ซึ่งเป็นบ้ำนเกิดของตัวเองค่ะ ดิฉันขอ
ฝำกเนื้อฝำกตัวในกำรทำงำนรวมถึงประเพณีต่ำงในกำรปฏิบัติงำน ระบบกำรทำงำนของ
เทศบำลตำบลแชแล เพื่อให้สำมำรถทำงำนให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุดแก่ชำวตำบล
แชแล ขอบคุณค่ะ
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(ผู้อำนวยกำรกองช่ำง)

เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน คณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ กระผมนำยรชฏ
พันธุวงศ์ เดิมรับรำชกำรอยู่ที่ อบต. โพนสูง ย้ำยมำรับตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
เทศบำลตำบลแชแล ได้ประมำณ 1 เดือนแล้วครับ กระผมก็ขอฝำกเนื้อฝำกตัว ขอคำแนะนำ
ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สำมำรถทำงำนให้ได้ประสิทธิภำพมำกขึ้นครับ ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ก็ยินดีต้อนรับเข้ำมำเป็นสมำชิกครอบครัวเทศบำลตำบลแชแล ซึ่งส่วนมำกก็จะเป็น
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ย้ำยมำใหม่ และเป็นปีแรกที่เรำจะจัดทำงบประมำณร่วมกัน ซึ่งแต่ละ
ท่ำนก็มำจำกหลำยสถำนที่ ต่ำงสถำนที่กัน เช่นเดียวกันว่ำกำรจัดทำเอกสำรก็มีควำมแตกต่ำง
กัน ก็ขอให้ทุกท่ำนได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่ท่ำนได้เห็นได้ดำเนินกำรมำ
ปรับใช้ในองค์กรของเรำ และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นไป
ระเบียบวาระ ที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน ๒๕๕9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและ ทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิก
ทุกท่ำน ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะ
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม

-ไม่ม-ี

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรอง
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ำยน ๒๕๕9 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
จำนวน 7
เสียง
ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 3
เสียง
๒.2 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน ๒๕๕9
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและ ทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิก
ทุกท่ำน ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะ
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม

-ไม่ม-ี

-5นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรอง
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน ๒๕๕9 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
จำนวน 7
เสียง
ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 3
เสียง
ระเบียบวาระ ที่ ๓
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถำม มีท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมในที่ประชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) เกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ำยคณะผู้บริหำรไหมครับ เชิญครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำ
(สมำชิกสภำ เขต 2) ส่วนรำชกำร กระผมนำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย สมำชิสภำเทศบำล เขต 2 ตำมที่ท่ำน
เลขำนุกำรสภำชั่วครำว ได้อ่ำนรำยละเอียดในวำระกำรประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ในวันที่
27 และ 29 มิถุนำยน 2559 ที่ผ่ำนมำ ผมก็อยำกจะสอบถำมเกี่ยวกับเงินจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมำณ 2559 ตำมที่คณะสภำเทศบำลตำบลแชแลที่มีมติในที่ประชุม
สภำ จำนวน 15 โครงกำร ก็ดูจำกรำยละเอียดงบประมำณที่สำมำรถนำเงินสะสมคงเหลือ
มำใช้ได้ 5,121,680.31 บำท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และเมื่อที่ประชุมสภำ
เห็นชอบอนุมัติจ่ำยขำดขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ 2559 แล้ว ซึ่งเหลือเวลำอีกไม่กี่
เดือนก็จะสิ้นปีงบประมำณ 2559 ผมอยำกจะทรำบว่ำ เมื่อได้รับงบประมำณจ่ำยขำดเงิน
สะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้แล้วภำยในระยะเวลำที่
กำหนด 1 ปี หำกไม่ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ถือว่ำกำรจ่ำยขำด
เงินสะสมในสมัยนั้นเป็นอันว่ำตกไป ผมอยำกทรำบว่ำในปีนี้เรำจะสำมำรถดำเนินกำรได้
ทันเวลำไหมครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประท่ำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ สำหรับเกี่ยวกับเรื่องจ่ำยขำดเงิน
(นำยกเทศมนตรี)
สะสมที่ทำงสภำท้องถิ่นได้อนุมัติโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมไปนั้น คือจะต้องก่อหนี้ผูกพัน
ภำยใน 1 ปี และมีผลนับตั้งแต่ที่สภำท้องถิ่นได้อนุมัติงบประมำณโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสมนั้น คือสำหรับโครงกำรจ่ำยขำดเงินเงินสะสม ในตอนนี้กำลังดำเนินกำรตรวจสอบงบ
ดุลเพื่อให้กำรรับรองงบดุลจำกสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินได้ และสำมำรถนำเงินมำใช้จ่ำยได้
และก่อหนี้ผูกพันโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมครับ
นายเดชา ปัตถาวโร ขออนุญำตเพิ่มเติมครับ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตำมที่ท่ำน
(รองนำยกเทศมนตรี) สมำชิกได้สอบถำมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมเทศบัญญัติและโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จทันระยะเวลำหรือไม่นั้น ปัญหำในตอนนี้ที่ทำง
คณะผู้บริหำรไม่สำมำรถนำเงินไปใช้จ่ำยขำดเงินสะสมได้ คือด้วยทำงกองคลังยังไม่สำมำรถ
แยกประเภทเงินที่อยู่ในระบบบัญชีได้ว่ำเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร เงินอำหำรเสริม
นม สพฐ และของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ซึ่งทำให้ตอนนี้ยังไม่สำมำรถแยกหมวดและประเภทได้
ทำให้สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินไม่สำมำรถจะรับรองงบดุลให้กับทำงเทศบำลตำบลแชแลได้

-6ซึ่งท่ำนสมำชิกกังวลว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรโครงกำรได้ทันเวลำหรือไม่นั้น สำมำรถทำได้
ทันเวลำครับ เพรำะเรำยังเหลือเวลำในไตรมำสสุดท้ำย คือสิงหำคม และกันยำยน ซึ่งผมก็ได้
ตรวจสอบกับทำงกองคลังสำหรับงบประมำณ ซึ่งทำงกองคลังก็ได้ชี้แจงว่ำในตอนนี้มี
งบประมำณอุดหนุนโครงกำรได้โอนเข้ำมำเพิ่มเติมอีกแล้ว และโครงกำรในเทศบัญญัติก็เร่ง
ดำเนินกำรไปเรื่อย ๆ ครับ สำหรับโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ปัญหำก็คือเรื่องผู้รับเหมำที่จะ
เข้ำมำดำเนินกำรค่อนข้ำงหำยำกครับ เนื่องจำกสภำพพื้นที่และโครงกำรที่เรำจะดำเนินกำร
ส่วนมำกเป็นโครงกำรประเภทลงหินลูกรัง ซึ่งผู้รับเหมำที่จะเข้ำไม่มีบ่อหินลูกรัง แต่ทำงคณะ
ผู้บริหำรก็จะเร่งดำเนินกำรไปให้จนกว่ำจะแล้วเสร็จครบทุกโครงกำรครับ ขอบคุณครับ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ เรียนท่ำนประท่ำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหำร
(ปลัดเทศบำล)
ขอเสนออย่ำงนี้นะครับว่ำในวันนี้เพื่อพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
2560 ผมเห็นว่ำระเบียบว่ำที่จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะเรื่องของกำรตั้ง
กระทู้ถำม ซึ่งในส่วนนี้ไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดได้เสนอกระทู้ถำมเข้ำมำเลยให้กับท่ำน
ประธำนสภำเลยครับ เพียงแค่จัดตำมระเบียบขั้นตอนกฎหมำย สำหรับหลักกำรเสนอกระทู้
โดยที่ถูกต้อง คือจะต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนสภำ แล้วประธำนสภำจะต้องนำส่งเรื่อง
ให้ฝ่ำยคณะผู้บริหำรในกำรจะตอบกระทู้ ซึ่งมีกฎหมำยเขียนบังคับไว้ตั้งแต่ หมวด 7 วรรค 7
ข้อ 87 เป็นต้นไป แต่ถ้ำจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้สอบถำมด้วยวำจำ หรือซักถำมในเรื่องอื่นๆ
ครับ นอกเหนือจำกระเบียบวำระที่ได้กำหนดไว้ คือระเบียบวำระที่ 6 ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ผมก็เข้ำใจว่ำเป็นกระทู้ถำมสด และผู้บริหำรจะตอบคำถำมก็ได้ หรือไม่ตอบคำถำมก็ได้
(ประธำนสภำเทศบำล) ถ้ำอย่ำงนั้นสำหรับวำระที่ 3 เรำก็ยกไปสอบถำมในวำระที่ 6 ต่อเลยนะครับ และตอนนี้ท่ำน
เลขำนุกำรสภำก็มำถึงแล้ว ก็ให้เป็นหน้ำที่ของท่ำนเลขำนุกำรสภำต่อเลยครับ ตอนนี้ระเบียบ
วำระที่ 3 เรื่องกระทู้ถำม ซึ่งท่ำนปลัดเทศบำลก็ได้แนะนำว่ำถ้ำจะตอบเรื่องกระทู้ถำมจะต้อง
ทำเป็นเอกสำรยื่นต่อประธำนสภำ เพื่อนำส่งให้คณะผู้บริหำรในกำรเตรียมข้อมูลในกำรตอบ
กระทู้ครับ และถ้ำจะสอบถำมด้วยวำจำก็ให้ไปดำเนินกำรสอบถำมในระเยียบวำระที่ 6 เรื่อง
ๆ แทนครับ เพื่อไม่เป็นกำรเสียเวลำผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 4 ครับ
นายปรีชา ปาสาวัน ครับ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
(เลขำนุกำรสภำ)
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ เนื่องจำกวันนี้กระผมติดภำรกิจกับทำงโรงพยำบำลอุดรธำนี ครับ
ระเบียบวาระ ที่ 4
-

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีถ้ำไม่มีผมก็จะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2560

-7ระเบียบวาระ ที่ 5

เรื่องเสนอใหม่
5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรือ่ งกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2560
(ประธำนสภำเทศบำล) ในวำระที่ ๑ (ขั้นรับหลักกำร) ขอเชิญเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
(เลขำนุกำรสภำ)
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับท่ำน
สมำชิกได้ทรำบดั้งนี้ เพื่อประกอบกับกำรใช้ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2560 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
ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยของสภำเทศบำล กำรเสนอกำร
แปรญัตติ หรือกำรกระทำด้วยประกำรใด ๆ ที่มีผลให้สมำชิกมีส่วนไม่ว่ำโดยตรงหรือโดย
อ้อมในกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย จะกระทำมิได้
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนเลขำนุกำรสภำ ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมำย ท่ำนสมำชิกทุก
(ประธำนสภำเทศบำล) ท่ำนคงจะได้นำระเบียบและกฎหมำยนี้มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ เพื่อให้เป็นไปตำมกรอบ
ระเบียบกฎหมำยนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกฎหมำยที่ ต่อไปขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี
ได้ชี้แจงรำยละเอียดร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2560
ต่อที่ประชุมสภำ เพื่อให้ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจน
หลักกำรและนโยบำยในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 เชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน บัดนี้ถึงเวลำที่
(นำยกเทศมนตรี)
ผู้บริหำรเทศบำลจะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2560
โดยอำศัยอำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธงี บประมำณขององค์กรปกครอง
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ประจำปีงบประมำณ 2560 ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลตำบลแชแล จึงขอ
แถลงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนลักกำรและ
แนวนโยบำยกำรดำเนินกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการ ดังนี้ งบประมำณ
รำยจ่ำยทั้งสิ้น ยอดรวม 54,5๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำสิบสี่ล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)
1. สถำนำะกำรคลัง
1.1 ประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จำนวน 19,644,090.10 บำท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน 14,940,939.18 บำท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,833,505.04 บำท
1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 0.00
บำท
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0.00 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง
จำนวน 0.00 บำท
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2559 ณ วันที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2559
(1) รำยรับจริง จำนวน 21,199,642.71 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร
จำนวน 236,888.13 บำท
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จำนวน 228,947.97 บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
จำนวน 206,075,60 บำท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จำนวน 0.00 บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน 165,800.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทุน
จำนวน
0.00 บำท
หมวดภำษีจัดสรร
จำนวน 10,275,000.94 บำท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 6,362,759.00 บำท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,673,780.00 บำท
(3) รำยจ่ำยจริง จำนวน 19,720,654.33 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง
จำนวน 1,429,173.00 บำท
งบบุคลำกร
จำนวน 9,405,497.58 บำท
งบดำเนินงำน
จำนวน 5,612,209.75 บำท
งบลงทุน
จำนวน 5,079,026.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวน
0.00 บำท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน 6,081,372.77 บำท
(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บำท
(5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม
จำนวน
0.00 บำท
(6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน
0.00 บำท
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ประกอบร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ขอเทศบำลตำบลแชแล
อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
14,413,262 บำท
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
1,219,260 บำท
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
10,478,668 บำท
แผนงำนสำธำรณสุข
3,672,120 บำท
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
825,120
บำท
แผนงำนเคหะและชุมชน
3,337,780 บำท
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
300,000
บำท
ด้ำนเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
2,429,590 บำท
แผนงำนกำรเกษตร
633,400
บำท
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงำนงบกลำง
17,190,800 บำท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
54,500,000 บาท
เหตุผล เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของคณะผู้บริหำรที่ได้วำงแผนไว้ตำม แผนพัฒนำ
เทศบำลตำบลแชแล ประจำปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) จึงเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 ต่อสภำเทศบำลตำบลแชแลพิจำรณำเห็นชอบ
ต่อไป
(รำยละเอียดร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 ปรำกฏ
ตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ก่อนที่ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลจะพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติตำบล วำระที่ ๑
(ประธำนสภำเทศบำล) ให้ที่ประชุมสภำปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติและลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำง
เทศบัญญัตินั้นหรือไม่ กระผมขอพักกำรประชุม ๑๐ นำที
เริ่มการประชุม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้ตรวจสอบและพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
(ประธำนสภำเทศบำล) ประจำปีงบประมำณ 2560 ในวำระที่ ๑ (ขั้นรับหลักกำร) ว่ำควรจะรับหลักกำรร่ำงเทศ
บัญญัติดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร หรือจะมีกำรอภิปรำยก่อนที่จะรับหลักกำรดังกล่ำว ขอให้
ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้พิจำรณำ และก่อนที่จะพิจำรณำว่ำจะรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ
หรือไม่ นั้น ขอเชิญเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวเกี่ยวในส่วนนี้ เพื่อใช้ในกำร
พิจำรณำให้สมำชิกสภำได้ทรำบ ขอเชิญครับ
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(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
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ
กำรเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้
ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สองกรณีกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว
ผู้แปรญัตติอำจเสนอคำแปรญัตติด้วยวำจำได้

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
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(สมำชิกสภำ เขต 2) อภิปรำยร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย งบประมำณประจำปี 2560 รำยละเอียดดังนี้
กำรอภิปรำยในครั้งนี้ ไม่มีกำรอคติกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น แต่เป็นกำรอภิปรำยในเชิงกำร
สอบถำมกำรทำงำน เพื่อรักษำผลประโยชน์ของประชำชนในตำบลแชแล จำกที่ฝ่ำยบริหำร
ชี้แจงรำยละเอียดมำนั้น มีข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนงบประมำณกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์
หลำยๆ แผนงำนผมมีข้อสังเกตว่ำแบบรำยกำรคอมพิวเตอร์มีรำคำค่อนข้ำงสูงเกิดควำม
จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ของแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ กำรศึกษำ ไม่ทรำบเป็นเพรำะเหตุใด อีกทั้งรำยกำรที่ตั้งเหมือน ๆ กัน คือวัสดุ
งำนบ้ำนงำนครัวของสำนักปลัด และของกองกำรศึกษำ ก็ปรำกฏว่ำรำยกำรวัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว ผมมองว่ำมันซ้ำช้อนกันควรตั้งงบประมำณไว้เพียงแผนงำนเดียว และอีกรำยกำรคือค่ำ
ซ่อมแซมวัสดุ ก็ตั้งไว้สูงจนเกินไป ผมมองว่ำควรตั้งค่ำใช้จ่ำยที่ผมนำเรียนลดลง เพื่อนำมำใช้
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนชำวตำบลแชแลก่อนครับ เช่นโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนในพื้นที่ กำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังให้กับพี่น้อง
ประชำชนก่อน ขอบคุณครับ
นายุระเดช แก้วกา
(สมำชิกสภำ เขต 2)

กรำบเรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหำร กระผมมอง
ว่ำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย งบประมำณประจำปี 2560 มีบำงรำยกำรที่เกิน
ควำมจำเป็น เช่น โต๊ะทำงำน ตู้เก็บเอกสำร เนื่องจำกจะซื้อมำให้ใคร ตั้งตรงไหน ซึ่งดูจำก
สถำนที่ที่มันคับแคบไปหมด อีกทั้งในปีที่ผ่ำนมำก็มีกำรเสนอขอจัดซื้อทั้งสองรำยกำรนี้ตลอด
ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ อีกหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีท่ำนใดอภิปรำย ผมขอมติที่
(ประธำนสภำเทศบำล) ประชุมสภำแห่งนี้ว่ำ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นควรให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 ในวำระที่ ๑ (ขั้นรับหลักกำร) โปรดยกมือ
มติที่ประชุม เป็นอันว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักกำรในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 วำระที่ 1 จำนวน
9
เสียง
-ไม่เห็นชอบในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕60 วำระที่ 1
จำนวน เสียง
- งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
-พักเที่ยงรับประทานอาหารนายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อในที่ประชุมสภำได้มีมติเห็นชอบรับหลักกำรของร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
(ประธำนสภำเทศบำล) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 วำระที่ 1 ขั้นตอนรับหลักกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่
จะทำกำรพิจำรณำในวำระที่สอง ขั้นตอนกำรแปรญัตติหรือขอเสนอแก้ไขร่ำงเทศบัญญัติ
ที่ประชุมสภำเทศบำลจะต้องกำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติ ลำดับต่อไป ขอเชิญท่ำน
เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ในกำรดำเนินกำรในขั้นตอนนี้
ครับ ขอเชิญครับ

-12นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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 ผมขอหำรือที่ประชุมแห่งนี้ว่ำ ควรจะกำหนดระยะเวลำในกำรแปรญัตติกี่วัน ซึ่งเรำควรจะ
(ประธำนสภำเทศบำล) กำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติกี่วัน และควรมีกำรคัดเลือก
คณะกรรมกำรแปรญัตติกี่คน เรำจะใช้วิธีกำรเสนอชื่อท่ำนสมำชิกและรับรองสองท่ำน ท่ำน
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คิดเห็น หรือเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ
นายวชิรวิชญ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และ
(ปลัดเทศบำลตำบลแชแล)หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผมขอเสนอแนะแนวทำงว่ำควรจะกำหนดระยะเวลำในกำรแปรญัตติ
รวม 3 วัน เป็นกำรกระชับเวลำเพื่อที่จะได้ดำเนินกำรในวำระที่ 2 และ 3 ให้ทันกับห้วง
ระยะเวลำ 30 วัน ขอบคุณครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตครับ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และ
(สมำชิกสภำ เขต 2) หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผมขอเสนอว่ำควรจะกำหนดระยะเวลำในกำรแปรญัตติ
รวม 3 วัน โดยกำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติในระหว่ำง
วันที่ 16-18 สิงหำคม 2559 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง เวลำ 16.30 น. ณ. ห้องประชุม
สภำเทศบำล
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 16-18
สิงหำคม 2559 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง เวลำ 16.30 น. ณ. ห้องประชุมสภำเทศบำล
มติที่ประชุม

รับทรำบ

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

-14กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 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
นางจิตรามณี เคนมี
(สมำชิกสภำ เขต 1)

ขออนุญำตค่ะ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรค่ะ ดิฉันขอเสนอว่ำควรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำร
ทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน 7 คน 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
ไม่มี-

-15ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น สรุปว่ำท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของท่ำนจิตรำมณี เคนมี ว่ำควรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่
แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน 7 ท่ำน
มติที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นขอเชิญท่ำนสมำชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้ำที่คณะกรรมกำรแปรญัตติ
(ประธำนสภำเทศบำล) เรียงลำดับจนครบ 7 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. นำยสุระเดช แก้วกำ
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน สำคร ประทุมศำลำ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติ
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560 คนที่ 1
นายบุญตรี ธนะรักษ์ ขออนุญำตครับ กระผมขอเสนอท่ำนสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยวิเชียร วงศ์อำมำตย์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
2. นำงศิวนำท ลำสุนนท์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน สุระเดช แก้วกำ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560 คนที่ 2
นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับ กระผมขอเสนอท่ำนบุญตรี ธนะรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยสมศรี อย่ำงสวย
2. นำยสุระเดช แก้วกำ

สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2

-16มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน บุญตรี ธนะรักษ์ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560 คนที่ 3
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ ขออนุญำตครับ กระผมขอเสนอท่ำนเพ็ญศรี ชำยสีดำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
(สมำชิกสภำ เขต 1)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยสมศรี อย่ำงสวย สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
2. นำงศิวนำท ลำสุนนท์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 4 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน เพ็ญศรี ชำยสีดำ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติ
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560 คนที่ 4
นายสมศรี อย่างสวย ขออนุญำตครับ กระผมขอเสนอท่ำนอภินัทธ์ นิลดอนหวำย สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยสุระเดช แก้วกำ
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
2. นำงจิตรำมณี เคนมี
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 5 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน อภินัทธ์ นิลดอนหวำย เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปร
ญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560 คนที่ 5
นายสาคร ประทุมศาลา ขออนุญำตครับ กระผมขอเสนอท่ำนจิตรำมณี เคนมี สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอผู้รับรองสองท่ำนด้วยครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยวิเชียร วงศ์อำมำตย์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
2. นำยสุระเดช แก้วกำ
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 6 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน จิตรำมณี เคนมี เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560 คนที่ 6
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ขออนุญำตครับ กระผมขอเสนอท่ำนวิเชียร วงศ์อำมตย์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1
(รองประธำนสภำ)
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(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำยสมศรี อย่ำงสวย
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
2. นำยสำคร ประทุมศำลำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 7 อีกหรือไม่
ไม่มีในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่น สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ท่ำน วิเชียร วงศ์อำมำตย์ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติ
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560 คนที่ 7
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ สรุปว่ำท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเห็นชอบกับข้อเสนอขอเพื่อนสมำชิกที่เสนอชื่อมำทั้งหมด 7 ท่ำน
(ประธำนสภำเทศบำล) ดังนี้ 1. นำยสำคร ประทุมศำลำ
2.นำยสุระเดช แก้วกำ
3.นำยบุญตรี ธนะรักษ์
4.นำงเพ็ญศรี ชำยสีดำ
5.นำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย
6.นำงจิตรำมณี เคนมี
7.นำยวิเชียร วงศอำมำตย์
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรทำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2560 ในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
(ประธำนสภำเทศบำล) ของคณะผู้บริหำรในกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแล ขอเชิญครับ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหำร เรื่องที่อยำกจะ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
สอบถำมเกี่ยวกับหนังสือร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรขอหินลูกรังฉุกเฉิน เนื่องจำกถนนถูกน้ำกัด
เซำะว่ำผู้บริหำรจะดำเนินกำรได้หรือไม่ได้ ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ สำหรับประเด็นเรื่องหนังสือร้อง
(นำยกเทศมนตรี)
ทุกข์จำกควำมเดือดร้อนของประชำชนเรื่องถนนในกำรสัญจร ซึ่งในตอนนี้ทำงคณะผู้บริหำรก็
ได้เร่งดำเนินกำรในส่วนนี้อยู่ครับ จะพยำยำมเร่งดำเนินกำรให้ครบทุกจุดครับ และสำหรับ
หนังสือร้องทุกข์ผมก็ฝำกท่ำนปลัดช่วยดูเรื่องคำร้องทุกขำกประชำชน เพื่อนำเสนอปัญหำ
ควำมเดือดของประชำชน ครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิสภำผู้ทรงเกียรติ กระผมนำยอภินัทธ์ นิลดอน(สมำชิกสภำ เขต 2) หวำย สมำชิกสภำ เขต 2 หมู่ 2 ตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล หมู่ 10 ได้สอบถำม
เกี่ยวกับเรื่องกำรขอหินฉุกเฉิน ผมก็อยำกจะสอบถำมว่ำเรื่องหินฉุกเฉิน ที่ทำงคณะผู้บริหำร
ได้รับปำกว่ำจะดำเนินกำรให้ในช่วงระยะเวลำที่ขอเรื่องทุกข์ ผมอยำกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ออก
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จะไม่มีกำรลงหินฉุกเฉินลงไป แต่ถ้ำมีกำรเกรดหน้ำดินถนนที่ชำรุดก็ยังสำมำรถบรรเทำควำม
เดือดร้อนของประชำชนได้ ซึ่งมีควำมลำบำกจริง ๆ ในกำรสัญจร และอยำกให้ทำงคณะ
ผู้บริหำรได้ทำหนังสือไปยังองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี เพื่อขอควำมอนุเครำะห์รถ
เกรด เพื่อใช้บรรเทำให้กับพี่น้องประชำชนในพื้นที่สำมำรถขนถ่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตร
ประเด็นที่สอง ที่อยำกจะสอบถำมเรื่องกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ที่ทำงสภำมีมติอนุมัติโครงกำร
จ่ำยขำดเงินสะสม ในวันที่ 29 มิถุนำยน 2559 อยำกจะทรำบจะสำมำรถดำเนินกำรได้
หรือไม่
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ สำหรับประเด็นที่สอบถำมเกี่ยวกับ
(ปลัดเทศบำลตำบลแชแล) เรื่องของกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ปีงบประมำณ 2559 สำหรับประเด็นเรื่องจ่ำยขำดเงิน
สะสม ที่รอดำเนินกำรโครงกำรในปีงบประมำณ 2559 ซึ่งในตอนนี้ผมก็สั่งกำรให้นักวิชำกำร
เงินและบัญชีดำเนินกำรตรวจสอบและสรุปยอดงบประมำณเงินสะสม เพื่อนำเข้ำสู่สภำ
เทศบำลตำบลแชแลในวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เพื่อขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม เป็นไป
ตำมอำนำจหน้ำที่และระเบียบกฎหมำย รวมถึงได้แจ้งให้หัวหน้ำสำนักปลัดแจ้งให้ทำง
ประธำนสภำ จัดทำบันทึกถึงนำยกเทศมนตรีในกำรเร่งดำเนินกำรตำมโครงกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม ส่วนที่สอง ผมได้แจ้งให้หัวหน้ำสำนักปลัดได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยกำรกองคลังในกำร
รับรองงบประมำณ ยอดจำนวนเงินที่จะต้องใช้สำหรับจ่ำยขำดเงินสะสมที่แท้จริง และ
ระหว่ำงที่รอกำรรับรองงบประมำณที่แท้จริงจำกกองคลัง ก่อนที่จะดำเนินกำรตำมมติที่
ประชุมและหนังสือสั่งของประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล ปรำกฏว่ำมีหนังสือสำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน รำยงำนกำรตรวจสอบงบประมำณ งบดุลของเทศบำลตำบลแชแล เสร็จ
แล้วนั้น แต่ยังไม่สำมำรถรับรองงบดุลของเทศบำลตำบลแชแลได้ เนื่องจำกไม่สำมำรถยืนยัน
ยอดเงินงบประมำณที่ถูกต้องได้ชัดเจน อีกหลำยรำยกำร สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน จึงยังไม่
สำมำรถรับรองงบบัญชีและงบดุลของเทศบำลตำบลแชแลในปีที่ผ่ำนมำได้ สรุปว่ำยอด
จำนวนเงินในบัญชีอยู่หมวดไหนบ้ำง ประเภทไหนบ้ำง เช่น ยอดเงินสะสม งบลงทุน เงินฝำก
ออมทรัพย์ เงินรำยได้ มีเท่ำไร ไม่สำมำรถแยกประเภทรำยกำรได้ รู้เพียงว่ำมียอดจำนวนเงิน
อยู่ในบัญชีของเทศบำลตำบลแชแล เท่ำนั้น ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขึ้นตอนกำรตรวจสอบและแก้ไข
รำยกำรให้ถูกต้อง ซึ่งระยะเวลำในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม จะนับตั้งแต่วันที่อนุมัติโครงกำร
ระยะเวลำ 1 ปี ก็ยังเหลือระยะเวลำอยู่ครับ แต่ผมก็มีแนวทำงแก้ไข คือกำรให้คณะผู้บริหำร
หรือท่ำนสมำชิกสภำยื่นเสนอญัตติเข้ำมำเรื่องทบทวนกำรจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำร
ปีงบประมำณ 2559 เข้ำมำให้กับทำงสภำท้องถิ่นได้พิจำรณำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับรอง
งบดุลของเทศบำลตำบลแชแล ที่ไม่สำมำรถรับรองงบดุลได้ ขอบคุณครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย ขออนุญำตเพิ่มเติมในเรื่องของคำถำมครับ ก่อนที่จะมีกำรประชุมสภำในกำรจ่ำยขำดเงิน(สมำชิกสภำ เขต 2)
สะสม ก็มีกำรสอบถำมมำยังคณะผู้บริหำรหลำยครั้ง เกี่ยวกับจำนวนเงินสะสมที่สำมำรถใช้ได้
จริง ๆ มีเท่ำไร ก็ได้รับกำรยืนยันจำกคณะผู้บริหำรว่ำมีงบประมำณที่สำมำรถใช้จ่ำยได้
จำนวน 5,121,800.31 บำท ทั้งนี้ในเมื่อทำงคณะผู้บริหำรได้มีกำรทำหนังสือขอใช้เงิน
จ่ำยขำดเงินสะสมขอเปิดสมัยวิสำมัญต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี แล้วนั้น ซึ่งมีกำร
พิจำรณำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม จำนวน 2 วัน ในตอนนั้นถ้ำไม่สำมำรถจ่ำยขำดเงิน
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ขำดเงินสะสม แต่ก็ยังไม่มีกำรเร่งดำเนินกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ซึ่งทำงสมำชิกแต่ละเขตก็ได้
ไปชี้แจงต่อพี่น้องประชำชนว่ำจะมีโครงกำรแต่ละโครงกำรใดบ้ำงที่จะเข้ำมำดำเนินกำรใน
พื้นที่แต่ละเขตแล้วนั้น เช่น โครงกำร หมู่ 2 โครงกำร หมู่ 10 ลงหินลูกรังถนนเส้นดอนเงินหินฮำว จะดำเนินกำรในตรงนั้น ตรงนี้ แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินกำรแต่อย่ำงไร ในประเด็นนี้ก็
เหมือนว่ำใครโกหกใคร ผมโกหกชำวบ้ำนหรือท่ำนคณะผู้บริหำรโกหกผู้ว่ำรำชำรจังหวัด
อุดรธำนี ผมอยำกสอบถำมตรงนี้ ขอบคุณครับ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ สำหรับประเด็นในทำงกฎหมำย
(ปลัดเทศบำลตำบลแชแล) คำว่ำโกหก ในทำงกฎหมำยใช้คำว่ำ “หลอกลวง” ในทำงกฎหมำยมันจะไปปรำกฏใน
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 352 ถึง 357 ใช้ในกฎหมำยอำญำ ซึ่งไม่ใช้บังคับใน
กฎหมำยมหำชน ซึ่งคำพวกนี้ใช้เจตนำหลอกลวงประชำชนจะใช้สำหรับกฎหมำยดำเนินคดี
ทำงอำญำ จะไม่ใช้กับหน่วยงำนของข้ำรำชกำร แต่สำหรับหน่วยงำนข้ำรำชกำรจะเป็นกำรใช้
กฎหมำยมหำชนเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำมหำชน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชำชนใน
พื้นที่เป็นเกณฑ์ ฉะนั้นทุกอย่ำงไม่มีกำรหลอกลวง ไม่มีกำรโกหก ไม่มีกำรทำให้พี่น้อง
ประชำชนไขว่เขว แต่เรำจะปฏิบัติตำมขั้นตอนของหนังสือสั่งกำร มีผู้กำกับดูแลเป็นชั้น ๆ
แยกกันชัดเจน อย่ำงกรณีกำรจ่ำยขำดเงินสะสมเบื้องต้นว่ำ ข้อมูลเบื้องต้นคือสำนักงำนตรวจ
เงินแผ่นดินเข้ำตรวจสอบพบว่ำกำรจัดทำระบบบัญชียังไม่เสร็จเรียบร้อย และต่อมำพนักงำน
เจ้ำที่ที่ดำเนินกำรปิดงบบัญชีได้ลำออกก่อนนั้น และท่ำนนำยกก็ได้มอบหมำยให้ผมได้ดู
ระเบียบกฎหมำย เพื่อขอเปิดสมัยวิสำมัญต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี ตำมหนังสือสั่งกำร
ลงวันที่ 10 มีนำคม 2559 และลงวันที่ 12 เมษำยน 2559 ตำมกรอบหนังสือสั่งกำร
ล่ำสุดภำยใน 30 มิถุนำยน ซึ่งตอนนั้นทำงกองลังยังไม่ได้รับหนังสือจำกสำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดินลงควำมเห็น จำกนั้นทำให้ทำงกองคลังอำศัยบัญชีเดิมในกำรปิดยอดงบบัญชีในตอน
นั้น แต่ระหว่ำงที่เรำดำเนินกำรอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น สำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดินก็ได้ออกหนังสือลงควำมเห็นมำยังเทศเทศบำลตำบลแชแลนั้น คือหน่วยงำน
ตรวจและกำกับเรำ และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินก็ระบุว่ำ
ระบบบัญชีของเทศบำลตำบลแชแลสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินไม่สำมำรถรับรองได้ เนื่องจำก
ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำยอดเงินในระบบบัญชีธนำคำรมียอดอะไรเป็นอะไร ทำงผมและทำงท่ำน
ประธำนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้ทำหนังสือบันทึกเร่งดำเนินกำรจ่ำยขำดเงินสะสม จำนวน 15
โครงกำร ผมในฐำนะของงบประมำณโดยก็ได้สั่งให้หัวหน้ำสำนักปลัดทำบันทึก ในที่สุดทำง
กองคลังก็ได้ทำบันทึกเสนอว่ำในตอนนี้ยังไม่สำมำรถจะทำกำรปิดงบบัญชีได้ ถ้ำเรำจะ
ดำเนินกำรจ่ำยขำดเงินสะสมซึ่งอำจจะทำให้ยอดงบประมำณไม่ตรงตำมบัญชีมันก็จะกระทบ
เป็นลูกโซ่กัน ซึ่งในตัวนี้ไม่ได้มีกำรไปหลอกลวงประชำชนแม้แต่น้อย เพียงแต่ว่ำกำรจัดทำ
ข้อเท็จจริงในสำระสำคัญมันเปลี่ยนแปลงไป ในสำระสำคัญของข้อกฎหมำยระเบียบกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรจ่ำยขำดเงินสะสมข้อ 87 88 และ ข้อ 90 มันเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญในกำร
จ่ำยขำดเงินสะสม มันเลยขึ้นอยู่กับฝ่ำยบริหำรและสภำท้องถิ่น ที่จะแก้ไขตรงนี้ที่ผมได้นำ
เรียนไปแล้วนั้น โดยกำรนำญัตติกำรจ่ำยขำดเงินสะสมเข้ำมำใหม่ คือกำรนำญัตติเข้ำมำใหม่
มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก คือกำรยืนยันดำเนินกำรต่อไป ประเด็นที่สอง คือพบแล้วว่ำ
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และกำกับดูแล ได้แจ้งมำแล้วว่ำไม่สำมำรถรับรองบัญชีของเทศบำลตำบลแชแลได้ เรำก็สำ
มำรยกเลิกมติที่ทำงสภำท้องถิ่นได้มีมติออกไปได้ นี่คือลักษณะกฎหมำยมหำชน ไม่ใช่ว่ำกำร
กระทำควำมผิดเกิดขึ้นแล้วมันจะสำเร็จเหมือนประมวลกฎหมำยอำญำ กฎหมำยมหำชน
แก้ไขได้ เขำเรียกว่ำนิติกรรมทำงปกครองหรือคำสั่งทำงปกครอง มติทำงสภำท้องถิ่นทั้งหมด
เป็นนิติกรรมทำงปกครองหรือคำสั่งทำงปกครอง ถ้ำจะพูดในทำงกฎหมำยคือเป็นสัญญำทำง
ปกครองหรือสัญญำทำงแพ่ง แต่เรำเป็นหน่วยงำนรำชกำร เขำเรียกว่ำสัญญำทำงกำร
ปกครอง พวกเรำเป็นนิติกรรมทำงปกครองอย่ำงหนึ่ง เป็นคำสั่งทำงปกครอง และพอมีคำสั่ง
ทำงปกครองก็ไปเข้ำสู่พระรำชบัญญัติวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง มำตรำ 49
ยกเลิก เพิกถอนได้ตลอด เรำก็สำมำรถนำมติสภำท้องถิ่นมำยกเลิกได้ ถ้ำรู้ว่ำกระทำควำมผิด
สรุปว่ำเรำไม่ได้หลอกลวงพี่น้องประชำชน เพียงแต่ว่ำข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนแปลงไป ถ้ำจะ
แก้ไขก็อยู่ที่ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยสภำท้องถิ่นที่จะเลือกดำเนินกำรแบบไหน ทั้งสองฝ่ำยไม่ผิด
ครับ จึงนำเรียนให้ประธำนสภำทรำบถึงควำมอยำกลำบำกในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อให้
ประธำนสภำได้ชี้แจงต่อสมำชิกต่อไป ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญำตครับ สำหรับเรื่องรถเกรด ผมก็จะทำหนังสือประสำนไปองค์กำรบริหำรส่วน
(นำยกเทศมนตรี) จังหวัดอุดรธำนี แต่ถ้ำเรำเอำรถเกรดมำแล้วผมกลัวเรื่องของฝนตก ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงฤดู
ฝน ผมขอเสนอว่ำคือรอให้ฝนทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งก่อนครับ จะพยำยำมดำเนินกำรให้ครบทุก
เส้นตำมหนังสือร้องทุกข์ควำมเดือดร้อนของประชำชน ขอบคุณครับ
นายสุระเดช แก้วกา ขออนุญำตครับ ผมขอเสนอแนะเพิ่มเติมครับ เกี่ยวกับกำรทำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์รถ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
เกรดกับทำงองค์หำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี อยำกให้ทำหนังสือประสำนไปยังเจ้ำของ
พื้นที่ ผู้ปกครองในพื้นที่ให้ดำเนินกำรจัดทำหนังสือร้องเรียนไปยังอำเภอด้วย และทำงท้องถิ่น
ก็ทำหนังสือไปทำงจังหวัดอุดรธำนีพร้อมด้วย ซึ่งหนังสือทั้งสองฉบับก็จะไปบรรจบกันพอดี
กับทำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี ทำให้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนีได้
เห็นว่ำพี่น้องประชำชนเดือดร้อนจริง ซึ่งจะมีน้ำหนักเพิ่มมำกขึ้น ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำรเพิ่มเติมอีก
(ประธำนสภำเทศบำล) หรือไม่ครับ
ผมมีเรื่องที่จะชี้แจงให้ท่ำนสมำชิกทรำบเกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ซึ่งท่ำนสมำชิกก็มี
ควำมหวัง เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ แต่เรำก็จะต้องให้
เวลำเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดทำระบบบัญชีเพื่อทำกำรปิดงบบัญชีให้ถูกต้อง ซึ่งเรำก็ยังไม่ตัดสินใจ
ยังมีเวลำอีกนำนพอสมควร ถ้ำยังไม่สำมำรถปิดงบบัญชีได้ และถ้ำใกล้ระยะเวลำจะครบ 1 ปี
ถ้ำยังไม่สำมำรถะดำเนินกำรจ่ำยขำดเงินสะสมได้ สภำท้องถิ่นแห่งนี้ค่อยนำเรื่องเสนอญัตติ
เข้ำมำเพื่อปรึกษำหำรือกันในประเด็นกำรยกเลิกมติจำกกำรประชุมสภำว่ำด้วยกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม ซึ่งในช่วงนี้เรำก็ปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกำรแก้ไข
ระบบบัญชีอย่ำงเต็มที่ เพรำะทำงสภำท้องถิ่นพึ่งจะดำเนินกำรอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสมได้
แค่ 2 เดือนเท่ำนั้นครับ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของคณะ
ผู้บริหำรเพิ่มเติมอีก หรือไม่ครับ
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กำรประชุมสภำเทศบำได้ดำเนินกำรมำครบทุกวำระแล้ว กระผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำ
เทศบำลทุกท่ำน และข้ำรำชกำรพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน ซึ่งได้ให้เกียรติมำร่วมประชุมฯ ใน
วันนี้ ลุล่วงไปด้วยดี
สำหรับกำรประชุมครั้งต่อไปในกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ผมก็จะทำหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจำรณำร่ำง
เทศบัญญัติตำบล ประจำปี ๒๕60 ในวำระที่ ๒ แปรญัตติ และวำระที่ ๓ ลงมติให้ตรำเป็น
เทศบัญญัติตำบล ประจำปี ๒๕60 และเรื่องอื่นๆ ตำมอำนำจหน้ำที่
ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕59 ในวันที่ 15 เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕9 เพียงเท่ำนี้
ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ)

ปรีชำ ปำสำวัน
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ ปำสำวัน)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

สุระเดช
แก้วกำ
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

จตุรงค์ ชำนำญสำร
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

-22(ลงชื่อ)

เพ็ญศรี
ชำยสีดำ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

อำนุภำพ พันธ์พินิจ
ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

