รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 1/2557 ประจาปี ๒๕๕7
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
...................................................
ผูม้ าประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชือ่ - สกุล
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
นายสมนึก เกิดช่วย
นางสวาท ณ สุวรรณ
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
นายธรรมนูญ จุติชอบ
นายพรรษา วิเศษอักษร
นายสุรศักดิ์ เดชะราช
นายประสงค์ พรหมวันรัตน์
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
นายสมคิด จุ้ยนุ่ม
นายสลัด พรหมดนตรี
นายทวีศักดิ์ ปานมี

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชือ่ - สกุล
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายวันชัย รัตนบุรี
นายฉัตรพล วัชรคิรินทร์
นายวิสุทธิ์ เรืองจรัส
นายร่าน ชูแก้วร่วง
นายสุทธิพร รสมาลี
นายปรีชา บุญรักษา
นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์
นายจวน เทพคง
นางธิติมา ชูแก้ว
นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ
นายกมล เชยบัวแก้ว
นางสาวนาถยา ชัยกิจ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ประชาคม หมูท่ ี่ 4 ตาบลชะมาย
ตัวแทนชุมชน
รักษาการผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน

-๒เริม่ ประชุม เวลา 09.30 น.
นางสวาท ณ สุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- บัดนี้เวลา 09.30 น. สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารได้เข้าที่
ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันนางสวาท ณ สุวรรณ เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลชะมาย ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมายแล้ว
มีผู้มาประชุมและอยู่ในที่ประชุมแล้ว จานวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม
ขอเชิญนายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
: ขอสวัสดีท่านสมาชิก ท่านผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตลอดจนผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชาคมทุกท่าน วันนี้สภาเทศบาลตาบลชะมายได้เปิดการประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 ประจาปี พ.ศ.2557 ในวันจันทร์
ที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย ซึ่งการ
ประชุมก็เป็นไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
-- ไม่มี --

ระเบียบวาระที่ 2
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557
ประจาปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
- ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูรายงานการประชุมว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมถ้อยคา ก็เพิ่มเติมได้ในสภา นะครับ
- สาหรับในระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2557 เมือ่ วันที่ 14
สิงหาคม 2557 มีสมาชิกสภาและคณะผูบ้ ริหารท่านใดที่จะแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมถ้อยคาในรายงานการประชุม ขอเชิญได้ครับ ถ้าไม่มผี มจะขอมติ
ที่ประชุมนะครับ
เห็นชอบ
11
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ทีป่ ระชุมเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ ที่ 1/2557 ประจาปี พ.ศ.2557 เมือ่ วันที่
14 สิงหาคม 2557

มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ 3
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

ญัตติ ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1 ขัน้ รับหลักการ)
- ขอเชิญท่านนายก ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมายและท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลชะมายตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

-3บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบ้ ริหารของเทศบาลตาบลชะมายจะได้เสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลชะมาย
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลชะมายจึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วยงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 34,460,180.04 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 9,211,442.51 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม จานวน 9,328,798.70 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกู พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่ หนี้ผกู พัน จานวน 0
โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 12 กันยายน
พ.ศ.2557
(1) รายรับจริง จานวน 53,535,121.28 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน 6,320,734.96 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน 1,810,521.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน
683,735.73 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จานวน
0.00
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 2,161,292.15 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 30,453,137.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 12,105,700.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน 13,252,904.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 40,322,734.53 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
3,359,176.30 บาท
งบบุคลากร
จานวน 17,395,901.08 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 13,106,119.36 บาท

-4งบลงทุน
จานวน 2,762,345.20 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 3,699,192.59 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน 12,741,704.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 1,472,033.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
รายรับจริง
จานวน
รายจ่ายจริง
จานวน
กาไรสะสม
จานวน
เงินสะสม
จานวน
ทุนสารองเงินสะสม
จานวน
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จานวน
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จานวน
เงินฝากธนาคาร
จานวน
ทรัพย์รับจานา
จานวน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ
รวม

ประมาณการ ปี 2558
4,309,880.00
22,735,857.00
19,417,163.00
18,854,100.00
130,000.00
4,553,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00

-5คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2558
ประมาณการ ปี
2558
รายได้จดั เก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จดั เก็บเอง
รายได้ทรี่ ฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ทรี่ ฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
รายได้ทรี่ ฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ทรี่ ฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
รวม

9,075,000.00
2,716,000.00
810,000.00
600,000.00
13,201,000.00
42,799,000.00
42,799,000.00

14,000,000.00
14,000,000.00
70,000,000.00

เพื่อให้การดาเนินการเรื่องงบประมาณในปี พ.ศ.2558 เป็นไปตาม
ระเบียบ ซึง่ ทางคณะผู้บริหารได้มีการบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
หลักการ
ตามที่เทศบาลตาบลชะมาย ได้ดาเนินการจัดทาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ตามนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๓ วิธีการจัด
ทางบประมาณ ข้อ ๒๒, ข้อ ๒๓ , ข้อ ๒๔, ข้อ ๒๕ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้

-6งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นจานวนรวม
ทัง้ สิน้ 72,841,500 บาท แยกเป็น
1.งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปจ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ยอดรวมทัง้ สิน้ ๗0,๐๐๐,๐๐๐
บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ด้านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 21,036,056 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม
2,260,624 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
7,950,360 บาท
แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
5,925,920 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
600,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 24,452,020 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 1,870,140 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,545,000 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
50,000 บาท
ด้านการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
4,309,880 บาท
2.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้
ยอดรวมทัง้ สิน้
2,841,500
บาท
รายละเอียด ดังนี้
งบดาเนินงาน
ยอดรวม
2,803,500
บาท
งบลงทุน
ยอดรวม
38,000
บาท
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
หมวดที่ ๓ วิธีการจัดทางบประมาณ
ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัด
ทางบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับ และประมาณการ
รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ
ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าทีง่ บประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นเมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครัง้ หนึง่ เพื่อคณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
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ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนา
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้รายงานนายอาเภอหรือปลัดอาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิง่ อาเภอ
“สาหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรี
พิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไป
เสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน”
ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น
และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอานาจอนุมัติให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบ ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๑๖๗๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากเทศบาลตาบล
ชะมาย ไม่สามารถเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อสภาเทศบาลได้ทันภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กอง
วิชาการและแผนงานโดยปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้เสนอขออนุมัติ
ขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ต่อสภาเทศบาลผ่านนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย ตามบันทึกข้อความ
ที่ นศ ๕๕๑๐๕ /๑๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
สภาเทศบาลตาบลชะมายได้อนุมัติ มีกาหนดไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ วันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๗
และบัดนีเ้ ทศบาลตาบลชะมายได้ดาเนินการจัดทา ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ ดังนั้นเพื่อให้
การปฏิบัตเิ ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓ หมวดที่ ๓ วิธีการจัดทางบประมาณ นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลชะมาย พิจารณาเห็นชอบ
- สาหรับในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
นายกประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง ได้ให้หลักการและเหตุผลต่อสภา และ
รายละเอียดต่าง ๆ ในคาแถลงงบประมาณ ในขั้นตอนต่อไปขอเชิญท่านสมาชิก
อภิปรายได้นะครับ
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- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ท่านสมาชิกและผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมอยากนาเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่าญัตติตามที่ผมได้เสนอ
ต่อสภาก็มหี ลักการและเหตุผลตามรายละเอียดทีท่ ่านสมาชิกได้ดูแล้ว ซึ่งจะมีงบ
เฉพาะการอยู่ด้วย จึงขอกราบเรียนให้ท่านได้ดูอย่างถี่ถ้วนด้วยนะครับ
- ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติ ซึง่ งบประมาณได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้งสิ้น 72,841,500 บาท เป็นงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป 70,000,000 บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน
2,841,500 บาท สมาชิกท่านใดทีจ่ ะขออภิปรายขอเชิญได้นะครับ ไม่ว่าจะ
อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้าน ก็ขอเชิญนะครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายสุรศักดิ์ เดชะราช สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย
เขต 1 ผมมีเรือ่ งสงสัย คือ ถนนสายบ้านนายอรุณ ศักดิ์สงู – บ้านนายพันธ์
ภักดีชน ที่ท่านบอกว่ารื้อลูกรังออก 10 เซนติเมตร แต่พอดูในแบบแล้ว พอถม
ทรายอีก 5 เซนติเมตร แล้วเทคอนกรีตอีก 15 เซนติเมตร แล้วจะไม่เหลื่อม
ล้ากันหรือ และท่อระบายน้า 15 เซนติเมตร น้าจะไหลลงไปไหน ถ้าไม่มีท่อ
ตรงทางแยกตรงหน้าบ้านนายอรุณ ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายอีกบ้างไหมครับ ขอเชิญได้นะครับ
วันนี้เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ถือว่าเป็นเรือ่ งสาคัญที่ได้นาปัญหาความเดือดร้อนเข้ามาเป็น
โครงการเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขอเชิญได้นะครับ ใน
โครงการต่าง ๆ ตามที่ท่านได้ส่งมาว่าได้ตรงกับที่ท่านได้ขอมา หรือขอมาแล้ว
ตรงกับความต้องการของชาวบ้านหรือไม่ หรือว่าแบบต่าง ๆ ตรงกับความต้องการ
หรือไม่ และในปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ท่านก็สามารถทีจ่ ะอภิปรายได้นะครับ
- ส่วนไหนที่คณะผู้บริหารได้เสนอเข้ามาในส่วนของเทศบัญญัติอะไรทีท่ าถูกต้อง
แล้วก็อภิปรายได้นะครับ เพราะว่าในระเบียบฯ รายงานการประชุมจะต้องมีส่วนนี้
อยู่ด้วยเพราะว่าทางจังหวัดได้แนะนามา ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายสนับสนุนหรือ
ว่าคัดค้าน ก็ขอเชิญได้นะครับ
- ขอเชิญคุณจุมพฎ ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภาพรวมเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ภาพรวมถือว่าดีกว่าหลาย ๆ ครั้ง งบประมาณไม่ไป
กระจุกหรือว่าไม่ไปอยู่ตรงจุดหนึง่ จุดใด ถือว่ากระจายกันทั่ว ผมก็ขอชมเชย
คณะผู้บริหารถือว่ากระจายไปทุกหมูบ่ ้าน ภาพรวมก็ถือว่าดี ขอบคุณครับ
- ท่าน สท.จุมพฎ ก็ได้อภิปรายสนับสนุนนะครับ ผมก็เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่อง
ของประมาณการโครงการตามเทศบัญญัติกท็ ามาเป็นทีเ่ รียบร้อยอย่างดี
ก็ขอชมเชย ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติก็ให้รายละเอียดดังกล่าวดูง่ายและอ่าน
ง่ายเข้าใจดี มีสมาชิกท่านใดทีจ่ ะอภิปรายอีกไหมครับ
- ขอเชิญท่านสุรศักดิ์ ครับ
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มติทปี่ ระชุม

- กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมมีข้อ
ข้องใจที่ หมู่ที่ 4 ถนนสายบ้านนายอรุณ ศักดิ์สูง – บ้านนายพันธ์ ภักดีชน
มีข้อข้องใจอยู่ว่าจะใช้วิธีไหน จะให้ไปลงตรงทางแยกนั้นได้ เพราะตรงนั้นถ้า
ฤดูน้าหลากน้าสูงถึงหน้าอกผม น้าจะระบายไม่ได้ โดยเฉพาะหน้าบ้าน
นายอรุณ ศักดิ์สูง ผมติดใจตรงที่ทางแยกไม่มีทอ่ ระบายน้า หรือว่า คสล.
60X100 โดยเฉพาะทางแยกให้น้าลงไปทางนั้น เรียนท่านนายก
ผู้อานวยการกองช่างจะหาวิธีไหนแก้ไขจุดนี้ ขอบคุณครับ
- ขอเชิญท่านนายกครับ
- กราบเรียนประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย และสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ชะมายทุกท่าน ตามทีท่ ่านสุรศักดิ์ เดชะราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ได้ให้คาชี้แนะโครงการถนนสายบ้านนายอรุณ ศักดิ์สูง ขอนาเรียนกับท่านว่า
ผมเองได้ตั้งงบประมาณในส่วนของค่าวัสดุก่อสร้างไว้ ก่อนทีจ่ ะมีการดาเนิน
โครงการดังกล่าวที่ท่านอภิปราย ทางเทศบาลจะดาเนินการเองไปวางท่อ
ระบายน้าตรงนั้น และขอขอบคุณท่านสุรศักดิ์ ที่ให้การชี้แนะ ขอบคุณครับ
- ท่านนายกก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
ขอเชิญครับ
- ขอเชิญคุณเดชณ์ ชาญอาวุธ ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ กระผมนายเดชณ์ ชาญอาวุธ สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1 ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้าง
ทางเดิน คสล. ริมคลองท่าเลา หมูท่ ี่ 2,3 กว้างเฉลี่ย 1.7 เมตร ความยาว
81 เมตร ผมได้นั่งคุยกับ สท.ในพื้นที่ ผมถามว่าตรงไหน ไม่รู้ทมี่ าที่ไป
ขอความชัดเจนตรงนี้ด้วยครับ
- ขอเชิญท่านนายก ครับ
- กราบเรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้สงสัย
ในเรื่องของโครงการก่อสร้างก่อสร้างทางเดิน คสล.ริมคลองท่าเลา หมู่ที่ 2,3
ผมขอเรียนว่าโครงการดังกล่าวมาจากเวทีประชาคม ซึ่งเป็นโครงการทา
ทางเดินลอดใต้สะพานถนนเอเชีย ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ซึง่ เป็นโครงการที่พี่น้อง
ประชาชนต้องการ ขอขอบคุณครับ
- เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับ ท่านนายกก็ได้มาตอบคาถามแล้วนะครับ
มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปราย
ผมจะขอมตินะครับ ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
11
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติทปี่ ระชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- 10 นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

นายสุทธิพร รสมาลี
ปลัดเทศบาล

- ต่อไปในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ก่อนทีจ่ ะดาเนินการใน
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในระเบียบให้สภาเทศบาลตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
3 ท่าน ไม่เกิน 7 ท่าน ให้สภานาเสนอว่าจะเอา 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน
ให้สภาเสนอว่าจะเอากี่ท่าน ก่อนจะมีการลงมติผมขอเชิญท่านปลัดเทศบาล
ได้ชี้แจงอธิบายข้อระเบียบและกฎหมาย เพือ่ การดาเนินการต่อไป ขอเชิญครับ
- กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ท่านนายก
เทศมนตรี คณะผูบ้ ริหาร และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุทธิพร รสมาลี
ปลัดเทศบาลตาบลชะมาย ในฐานะเจ้าหน้าทีง่ บประมาณ เรือ่ งการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของท้องถิ่น ผมอยากจะนาเรียนว่าผมได้ทางาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในรูปขององค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล
ซึ่งชะมายของเรานั้นก็ได้ดาเนินการจัดทามาตัง้ แต่ปี 2539 ได้ดาเนินการมา
ตลอด บางครัง้ ก็ทาถูก บางครัง้ ก็มีข้อบกพร่อง จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยงั มีการ
ท้วงติงมา ก็คงไม่ใช่เฉพาะของเทศบาลตาบลชะมาย เทศบาลอื่นหรือเทศบาล
ใหญ่ ๆ ก็ยังมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องต่าง ๆ มาก ข้อสังเกตก็คือว่าในการ
จัดทาข้อบัญญัติ โดยเฉพาะในเรือ่ งของเทศบัญญัตงิ บประมาณนั้นเราได้ยึด
ระเบียบ 2 ระเบียบด้วยกัน คือ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ
2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึงปัจจุบัน
วิธีการเสนอก็เป็นเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
วิธีการดาเนินการ กระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาก็จะใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม ซึ่งเรือ่ งนี้เป็นหัวใจสาคัญในการพิจารณา
งบประมาณ สาหรับท่านสมาชิกถือว่าเป็นหลักสาคัญในการพิจารณา วันนี้ท่าน
นายกเทศมนตรีก็ได้เสนอญัตติเข้าสูส่ ภา ซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว
สมาชิกก็ได้อภิปรายเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ตามที่ท่านนายกได้นาเรียนเมื่อมีการ
ลงมติ ท่านประธานก็จะกล่าวถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
แล้วก็บอกว่าเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ถ้าเป็นเอกฉันท์ก็ตอ้ งยกมือทุกคนรวมทั้ง
ท่านประธานด้วย อยากจะฝากว่าเวลาเขียนรายงานการประชุมต้องบอกว่ามี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดกี่คน และยกมือเห็นชอบเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ
งดออกเสียงจานวนกี่คน และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นและเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นก็
จะเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ วิธีการงบประมาณ
ข้อ 45 วรรค 3 กาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติเอาไว้ว่าไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตัง้ แต่สภารับร่างแห่งหลักการนั้น ประเด็นคือว่าเมื่อระเบียบ
กาหนดไว้แค่นี้ ข้อเท็จจริงควรใช้วันเวลาราชการกล่าวคือให้กาหนดวันละ
แปดชั่วโมง หมายความว่าสภาก็จะต้องตั้งคณะกรรมการ การตั้งคณะกรรมการ
นั้นสภาจะต้องชี้ชัดก่อนว่า คณะกรรมการนั้นมี 2 ประเภท คือวิสามัญ และสามัญ

- 11 ท่านประธานจะต้องถามที่ประชุมว่าจะเอาวิสามัญหรือสามัญ ถ้าสามัญก็คือ
สมาชิกล้วนๆ ส่วนวิสามัญก็ตามทีร่ ะเบียบกาหนดไว้แล้ว การเลือกคณะกรรมการ
เมื่อสภาตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเลือกตามข้อ 12 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 12 นั้นเป็นการบังคับตามข้อ 8 มีการเสนอชื่อตามที่
สภากาหนดว่าจะเอากี่คนถ้าเสนอชื่อเกิน ก็ให้เขียนจับฉลากตามระเบียบข้อ 12
ถ้าเสนอพอดีตามข้อ 14 ก็ให้ถือว่างบนั้นได้รบั การคัดเลือก ในเบื้องต้นผมขอทา
ความเข้าใจแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
- ต้องขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ สาหรับในวาระที่ 1
ประธานสภาเทศบาล
ขั้นรับหลักการก็ได้ผ่านไปแล้ว ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติซงึ่ สภาจะต้องเลือก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการแปรญัตติซงึ่ ตามที่ท่านปลัดได้บอก
ว่าเลือกจากสมาชิกก็เป็นคณะกรรมการสามัญ ซึง่ จะใช้สมาชิกทั้งหมด คือ
คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 7
ซึ่งผมจะให้ทปี่ ระชุมเสนอว่ามีจานวนไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 7 ว่าจะเสนอกีท่ ่าน
ขอเชิญได้ครับ
- ขอเชิญคุณพรรษา ครับ
นายพรรษา วิเศษอักษร - กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ท่านนายก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง และผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติแบบสามัญและขอเสนอ จานวน 3 ท่านครับ
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ - ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล
ผูร้ บั รอง
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

1. นายสุรศักดิ์ เดชะราช สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
2. นายสลัด พรหมดนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2

- ท่านพรรษา เสนอคณะกรรมการแบบสามัญ จานวน 3 ท่าน มีสมาชิกท่านใด
ที่จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ
ใครเห็นชอบยกมือครับ
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
11
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติทปี่ ระชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ให้ตงั้ คณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 3 ท่าน
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
- ตามที่สภาได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน ขอให้สภาได้เสนอชื่อ
ประธานสภาเทศบาล
ได้เลยครับ ขอเชิญครับ
นางสวาท ณ สุวรรณ
- กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสวาท ณ สุวรรณ ขอเสนอ
คุณจุมพฎ กิ่งจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ ขอผู้รบั รองด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล

- 12 ผูร้ บั รอง

1. นายเดชณ์ ชาญอาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
2. นายสมนึก เกิดช่วย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- มีท่านสมาชิกสภา จะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่

ทีป่ ระชุม

- ไม่มี

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นว่าให้นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลชะมาย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
- ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอเชิญครับ

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายจุมพฎ กิง่ จันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ตลอดจนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจุมพฎ กิ่งจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย ขอเสนอนายสมนึก เกิดช่วย เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 2
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ - คุณจุมพฎ กิ่งจันทร์ เสนอ คุณสมนึก เกิดช่วย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ประธานสภา
เทศบาล
คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผูร้ บั รอง

1. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
2. นายทวีศกั ดิ์ ปานมี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- มีท่านสมาชิกสภา จะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่

ทีป่ ระชุม

- ไม่มี

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นว่าให้นายสมนึก เกิดช่วย สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลชะมาย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายสมนึก เกิดช่วย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
- ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ขอเชิญครับ
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ - ขอเชิญ คุณสมนึก เกิดช่วย ครับ
ประธานสภาเทศบาล

- 13 นายสมนึก เกิดช่วย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายก คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมนึก เกิดช่วย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย
เขต 1 ขอเสนอคุณพรรษา วิเศษอักษร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ - คุณสมนึก เกิดช่วย เสนอ คุณพรรษา วิเศษอักษร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผูร้ บั รอง

1. นายธรรมนูญ จุตชิ อบ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
2. นายสมคิด จุย้ นุม่ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- มีท่านสมาชิกสภา จะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่

ทีป่ ระชุม

- ไม่มี

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นว่าให้นายพรรษา วิเศษอักษร สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลชะมาย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายพรรษา วิเศษอักษร สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ชะมาย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
- ได้คณะกรรมการ 3 ท่านแล้ว ตามที่สภาได้กาหนดว่าให้มีคณะกรรมการ
3 ท่าน
1. คุณสวาท ณ สุวรรณ เสนอ คุณจุมพฎ กิ่งจันทร์
2. คุณจุมพฎ กิ่งจันทร์ เสนอ คุณสมนึก เกิดช่วย
3. คุณสมนึก เกิดช่วย เสนอ คุณพรรษา วิเศษอักษร
ซึ่งก็ครบตามมติสภาเห็นชอบให้ตงั้ คณะกรรมการแปรญัตติ
แบบสามัญ จานวน 3 ท่านแล้ว ผมขอพักการประชุม 20 นาที เพื่อให้
เลขานุการสภาประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

พักการประชุม 20 นาที
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุมต่อ
ประธานสภาเทศบาล
- สาหรับคณะกรรมการแปรญัตติ ที่สภาก็ได้คัดเลือกแล้ว จานวน 3 ท่าน
ได้ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติแล้ว ประกอบด้วย
1. นายพรรษา วิเศษอักษร
เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ
2. นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
เป็นกรรมการแปรญัตติ
3. นายสมนึก เกิดช่วย
เป็นกรรมการและเลขานุการ

- 14 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัตเิ มื่อที่ประชุมมีมติรับร่างเทศบัญญัติและ
มีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 45 วรรค 3 กาหนดว่า
ญัตติเทศบัญญัตงิ บประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ ซึง่ สภาจะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สบิ สี่ชั่วโมง
2. กาหนดระยะเวลาพิจารณาคาแปรญัตติ

นางสวาท ณ สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

มติทปี่ ระชุม

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

และหลังจากทีม่ ีการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
รายงานต่อประธานสภาเทศบาล
- ขอเชิญสภากาหนดได้เลยครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสวาท ณ สุวรรณ ขอเสนอ
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.
ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 16.30 น.
- คุณสวาท ณ สุวรรณ เสนอเวลาเสนอคาแปรญัตติตงั้ แต่เวลา 13.00 น.
วันที่ 22 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 16.30 น.
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ
ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
11
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง 1
ทีป่ ระชุมรับทราบ

เสียง
เสียง
เสียง

- สภาเทศบาลได้เสนอเวลาเสนอคาแปรญัตติ ให้ผบู้ ริหารหรือสมาชิกได้เสนอ
คาแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2557 ถึงวันที่
25 กันยายน 2557 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
และกระผมจะส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อดาเนินการตามระเบียบต่อไป
- ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ (คุณพรรษา วิเศษอักษร)
นายพรรษา วิเศษอักษร
- กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ท่านสมาชิก ท่านนายกและผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ประชุมทุกท่าน ผมขอนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมายและ
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) ผู้บริหารเทศบาลตาบลชะมายในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
- ประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้นัดประชุมสมาชิกสภา ในการประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สรุปในการแปรญัตติในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย ขอเชิญเข้าประชุมด้วยนะครับ

- 15 - สาหรับในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งสภาได้ลงมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการและ
ได้เข้าสู่ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ซึง่ สภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและ
กาหนดเวลาเสนอคาแปรญัตติให้สมาชิกได้รับทราบแล้วนะครับ
- ขอให้ท่านสมาชิกหรือผู้บริหารที่ต้องการที่จะยื่นคาแปรญัตติก็ให้ยื่นเสนอได้ตาม
วัน เวลาที่สภาได้กาหนดไว้
- ผมขอนัดประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 29 กันยายน 2557
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติขอทากิจการนอกเขตเทศบาล
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ (เทศบาลเมืองทุง่ สง ขอรับความเห็นชอบทากิจการนอกเขตเทศบาล)
ประธานสภาเทศบาล
- ขอเชิญท่านนายก ครับ
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผูเ้ ข้าร่วม
นายกเทศมนตรี
ประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติ เรื่องขอทากิจการนอกเขตของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลชะมายให้ความเห็นชอบ
ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย มีความเห็นควรจะต้องเสนอ ญัตติขออนุมัติ
ทากิจการนอกเขตเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง
หลักการ
ตามที่เทศบาลตาบลชะมาย ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองทุ่งสง
เพื่อขออนุญาตทากิจการนอกเขตเทศบาล ตามโครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วม
แบบบูรณาการ ตามหนังสือ ที่ นศ ๕๒๒๐๔/๒๕๙๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๗
เหตุผล

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้แจ้งขอมายังเทศบาลตาบลชะมาย เพื่อให้ทา
การพิจารณาอนุมัติให้ความยินยอมแก่เทศบาลเมืองทุง่ สงในกรณีที่จะขอเข้ามา
ดาเนินการ จะใช้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการเข้าสู่
ช่วงฤดูมรสุม และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียทั้งด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ในกรณีทเี่ กิดเหตุอทุ กภัย น้าท่วมฉับพลันหรือ
น้าป่าไหลหลาก หรือในกรณีมกี ารระบายน้าไม่ทันช่วงที่ฝนตกหนักเกิดน้าล้นตลิ่ง
ในช่วงฤดูดังกล่าวนั้น เพื่อเข้ามาดาเนินการตามโครงการดังกล่าว ในช่วงเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลชะมายในการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางระบายน้าที่ผ่านฝายควนกรด
เพื่อทาการแก้ปัญหาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุมแบบบูรณาการ ต่อไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
นายกเทศมนตรีตาบลชะมายจึงขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตาบล
ชะมายได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
- ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขอทากิจการนอกเขต เทศบาลเมืองทุ่งสงขอ
ความเห็นชอบทากิจการนอกเขตเทศบาล ท่านนายกก็ได้ให้หลักการและ
เหตุผลไปแล้ว ตามที่ทราบกันว่าเคยขออนุมัติจากสภาไปครัง้ หนึ่งแล้ว

- 16 -

นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ 5
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

แต่ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงขอให้ยืนยันอีกครั้ง ฉะนั้นจึงขอความเห็นชอบจาก
สภาอีกครั้งนะครับ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ ก็ขอเชิญครับ
- ขอเชิญท่านพรรษา ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพและเพือ่ นสมาชิกสภา ผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอติงว่าทางเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่ส่งเจ้าหน้าที่
มาให้รายละเอียดในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ
- ขอเชิญท่านนายก ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามญัตติดังกล่าว ผมขอเรียนว่าทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ขอความเห็นชอบ
มาครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งทางเทศบาลติดภารกิจ ซึง่ ในเรื่องนีผ้ มก็เป็นคณะกรรมการ
อยู่ด้วยในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมแบบบูรณาการของเมืองทุง่ สง แต่ถ้าท่าน
สมาชิกมีอะไรทีจ่ ะชี้นาก็ชี้นาได้นะครับ ผมเองก็จะได้นาเรียนต่อเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ต่อไป
- สมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายญัตติ เรื่องขอทากิจการนอกเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ขอเชิญได้ครับ
- ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
11
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติทปี่ ระชุมเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุง่ สงทากิจการนอกเขตเทศบาล

เรือ่ งอืน่ ๆ
- ขอให้นาเสนอได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นประชาคม หรือว่าสมาชิกสภานาเสนอ
หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ได้นะครับ
- ขอเชิญคุณพรรษา ครับ
นายพรรษา วิเศษอักษร - กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ เพือ่ นสมาชิกสภา และผูเ้ ข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ทุกท่าน ผมขอเสนอท่านนายกฝ่ายบริหาร กองช่างทุก ๆ ท่าน หัวหน้าช่าง
ก็ไม่มี ขอให้ช่างตรวจดูงานด้วยนะครับ ก่อสร้างทุกครั้งไม่มชี ่างไปดูเลย
หัวหน้าช่างขอความกรุณาด้วย ผมขับรถหันไปมองดู กองช่างไม่เคยไปตรวจดู
งานเลย มีแต่สมาชิกที่ไปดู ตอนนี้ของหมู่ที่ 8 มีการต่อเติมบ้าน ก่อสร้างบ้าน
กันเยอะ แต่ไม่มีกองช่างเข้าไปดูเลย แต่พอทาเสร็จแล้วช่างจึงลงไปดู ถ้าหาก
เกิดมีปญ
ั หา ขอฝากผ่านไปทางท่านนายกหรือฝ่ายบริหารด้วย
- ผมขับรถไปงานมีชาวบ้านกวักมือ บอกว่าขอความกรุณาหน่อยที่บ้าน
คลองนาสร้างบ้านออกมาเลยเสาไฟฟ้าเกิดอันตราย ต่อมาหลาย ๆ ปีกลัวว่า
ชาวบ้านจะรุกเพราะเป็นเขตของเทศบาล ขอความกรุณาด้วย ชาวบ้าน
ร้องเรียนมา ขอขอบคุณครับ
นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนออีกไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล
- ขอเชิญท่านสมนึก ครับ

- 17 นายสมนึก เกิดช่วย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
นายจุมพฎ กิง่ จันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายก คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายสมนึก เกิดช่วย สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลชะมาย เขต 1 เนื่องจากว่าที่ดินที่ว่างเปล่าจากปากทางเข้าวัด
เขากลายลงจากถนนเพชรเกษมอยู่ทางด้านขวามือ ตอนนี้มกี ารก่อสร้างกาแพง
ทั้ง 4 ด้าน อยากจะให้ท่านนายกและคณะผู้บริหารได้สง่ เจ้าหน้าที่ไปดูว่า
ตรงไหน ด้านใดของพื้นทีม่ ีการรุกล้าหรือว่าอย่างไร เพราะถ้าหากก่อสร้างไป
แล้วอาจจะมีปญ
ั หา ขอบคุณมากครับ
- ในระเบียบวาระที่ 5 มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนออีก ขอเชิญได้ครับ
- ขอเชิญ คุณจุมพฎ ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเล่าสู่กันฟัง ผมเคยคุยหลาย ๆ ครั้ง
หลาย ๆ พื้นที่ว่าพวกเราฝ่ายการเมือง ท่านนายก คณะผู้บริหาร พวกกระผม
สมาชิกสภาเทศบาล ก็ทางานการเมือง ไม่ว่าข้าราชการหรือนักการเมืองก็
ทางานเพื่อเทศบาลตาบลชะมาย เพื่อพี่น้องในเขตพื้นที่ ทีเ่ รารับผิดชอบ
งานของพวกกระผมก็ถือว่าทาเต็มที่ แต่ก็ไม่เกิดความสมบูรณ์เท่าที่ควร
ฉะนั้นพวกกระผมจะทาแต่การเมืองอย่างเดียวไม่ได้ ต้องขอความกรุณาจาก
ข้าราชการ ส่วนข้าราชการที่ดีมีความสานึกก็เยอะ ถือว่าโชคดีแต่บางท่าน
ก็เห็น ๆ กันอยู่ ท่านก็รู้ ขอความกรุณาจากท่านขอความร่วมมือเพื่อ
วัตถุประสงค์เดียวกันในการบริการรับใช้ประชาชนของเทศบาลตาบลชะมาย
งบประมาณต่าง ๆ เราก็โชคดีกว่าหลายพื้นที่ ไม่ว่า อบต. หรือเทศบาลบาง
พื้นที่ เพราะงบประมาณเราเยอะ คนงานก็เยอะ ไม่ว่าข้าราชการ ลูกจ้าง
ถือว่าพร้อมหมดทุกอย่าง แต่งานบางครัง้ ทีผ่ มสังเกตเห็น ผมไม่มีอคติกับ
พี่น้องข้าราชการคนหนึ่งคนใด ขอความร่วมมือช่วยเพิม่ เติมสักนิดเพือ่ ให้เกิด
ความสมบูรณ์ ในระบบข้าราชการและฝ่ายการเมืองได้ทางานร่วมกันให้เกิด
ความสมบูรณ์ ที่แล้วมาก็ดี แต่บางสิ่งมันไม่ใช่ ผมไม่ได้ตาหนิผู้หนึง่ ผู้ใด แต่พูด
ในฐานะภาพรวม ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเพิม่ เติม ขอเชิญครับ
- มีไหมครับ
- ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก ท่านผูบ้ ริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่
ประชาคมผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วย
ความสงบเรียบร้อย ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ประสงค์ พรหมวันรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

จุมพฎ กิ่งจันทร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย
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(ลงชื่อ)

สมคิด จัยนุ่ม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสมคิด จุ้ยนุ่ม )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

สวาท ณ สุวรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางสวาท ณ สุวรรณ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

ธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย

