บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ
ครั้งแรก
วันที่ 7 สิงหาคม 2555
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ (ชั้น 2)
.....................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ – สกุล
นายกองตรี วรานนท์ ยิ้มมงคล
นายบรรจง ศิริพร
นายชมภู
ปราศกระโทก
นายชูชัย
แย้มกระโทก
นายอัคเดช ศิริเมฆา
นางวนิดา
กุลไกรจักร
นายประยูร วากระโทก
นายชูชีพ
รักษ์กระโทก
นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จติ ร
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
นางสาวณิชกุล อัครเมธีกุล
นางวารี
ช่วงสูงเนิน

ตาแหน่ง
นายอาเภอครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ

ลายมือชื่อ
วรานนท์ ยิ้มมงคล
บรรจง ศิริพร
ชมภู
ปราศกระโทก
ชูชัย
แย้มกระโทก
อัคเดช ศิริเมฆา
วนิดา
กุลไกรจักร
ประยูร วากระโทก
ชูชีพ
รักษ์กระโทก
สุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
บุญเชียง เกื้ออังสกุล
คมสันต์ ไม้กระโทก
ณิชกุล อัครเมธีกุล
วารี
ช่วงสูงเนิน

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายธนดล ชัยยุตต์
นายชลธิศ วัชรธีรเดช
นายพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์
นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
นายสมพร เยื่องธนากร
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าฟัง
นางสาวสังคม หกกระโทก
นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก
นายปัญวิธต์ กิตธินันท์วรากุล
นางสุคนธ์ เทพบารุง
นายกมล อัครเมธีกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรีตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรีตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรีตาบลแชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล

ธนดล ชัยยุตต์
ชลธิศ วัชรธีรเดช
พงษ์ สิทธิเวชสวรรค์
ฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
สมพร เยื่องธนากร
โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6
เจ้าพนักงานธุรการ 4
ประธานกรรมการตลาดไนท์บาร์ซ่า
ท้องถิ่นอาเภอ
ประชาชน

สังคม หกกระโทก
วิโรจน์ ยิ้มกระโทก
ปัญวิธต์ กิตธินันท์วรากุล
สุคนธ์ เทพบารุง
กมล อัครเมธีกุล

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว

ก ร า บ เ รี ย น น า ย อ า เ ภ อ ค ร บุ รี ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร เ ท ศ บ า ล ต า บ ล แ ช ะ
และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ทุกท่าน วันนี้เทศบาลตาบลแชะ
ได้ดาเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ. 2555
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ครบ 12 ท่าน ครบองค์ประชุมสามารถเปิด
ประชุมได้ ก่อนเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ ขอเชิญท่าน นายกองตรี วรานนท์
ยิ้มมงคล นายอาเภอครบุรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและผู้เข้าร่วม
ประชุมไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกองตรี วรานนท์ ยิ้มมงคล ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภา
นายอาเภอครบุรี
เทศบาลตาบลแชะทุกท่าน
1.1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแชะ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ชี้แจงครับ
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
ครับในการประชุม เรื่องประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศ
ผลการเลื อกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลตาบลแชะ รับ รองผลการเลื อ กตั้ง ในวัน ที่ 25
กรกฏาคม 2555 และได้แจ้งให้ทาง เทศบาลไปรับหนังสือ ทางเทศบาลได้เสนอทาง
อาเภอครบุรีทราบ
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นายกองตรี วรานนท์ ยิ้มมงคล 1.2 ประกาศอาเภอครบุรี เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ
นายอาเภอครบุรี
ครั้งแรก เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
ตามประกาศของอาเภอครบุรีเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ครั้งแรก ประจาปี 2555 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และคาสั่ง
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ที่ 3157 / 2555 ลงวั น ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ ครั้งแรก ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ จึงประกาศให้ ทราบโดย
ทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ระเบียบวาระที่ 2 การเลือกประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ ชั่วคราว
นายกองตรี วรานนท์ ยิ้มมงคล การเลือกประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล
นายอาเภอครบุรี
ชั่วคราว ชี้แจงครับ
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรียนท่านนายอาเภอครบุรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 1 ข้อ 7 กาหนดว่า
ให้ปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวแล้วเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะผู้ที่มีอายุสูงสุด ได้แก่ นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขตเลือกตั้งที่ 2 อายุ 64 ปี 7 เดือน เกิดเมื่อวันที่
5 มกราคม 2491 ทาหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
ก่อนรับหน้าที่ ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ทาหน้าที่ประธานสภาเทศบาล
ตาบลแชะ นาสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ กล่าวคาปฏิญาณตน ตามมาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
ขอเรียนเชิญ นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขึ้นทาหน้าที่
ครับ
ระเบียบวาระที่ 3 ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว นากล่าวปฏิญาณตน ก่อนดาเนินการเลือกประธานสภา
เทศบาลตาบลแชะ
นายกองตรี วรานนท์ ยิ้มมงคล เชิญท่านประธานสภาเทศบาลชั่วคราว นากล่าวปฏิญาณตน ครับ
นายอาเภอครบุรี
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านนายอาเภอครบุรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
ตาบลแชะที่เคารพทุกท่าน กระผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแชะ เขตเลือกตั้งที่ 2 ขออนุญาตทาหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาล
ตาบลแชะชั่วคราว และก่อนที่จะดาเนินการตามระเบียบที่กาหนดไว้ ขอเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแชะทุกท่านได้กล่าวคาปฏิญาณตน ก่อนเข้ารับหน้าที่ตามข้าพเจ้า
ดังนี้
“ ข้ า พเจ้ า (....................ชื่ อ ผู้ ป ฏิ ญ าณตน.............................)
ขอปฏิ ญ าณตนในที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลว่ า จะรั ก ษาไว้ และปฏิ บั ติ ต าม
ซึ่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาญาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้า ที่
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”

-

4-

นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ได้ชี้แจงในรายละเอียด ข้อ 8
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบข้อกฎหมายก่อนครับ และชี้แจงหน้าที่ ของประธาน
สภาเทศบาล ให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
ขออนุญาตชี้แจงในรายละเอียดตามระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8
วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอ
นั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง
ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่
เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้ วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ 39 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน ตกลงกันเสี ยก่อนว่าจะให้ ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ใ ห้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบัตรสลาก
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจานวนเท่ากับจานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนข้อความว่า "ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยข้อ บังคับ การประชุม สภาท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2547 ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด
(2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้า กล่าวอภิปรายสนับสนุน
หรือคัดค้านญัตติ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
(5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
(6) อานาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้ หรือตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
จึงขอเชิญ นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ
ชั่วคราวได้ทาหน้าที่
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เพื่อให้การเลือกประธานสภาเทศบาลตาบลแชะดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ พร้อม
ผู้รับรองจานวนไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อครับ
เชิญท่าน สท. คมสันต์ ครับ
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นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กระผม นายคมสันต์ ไม้กระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางวารี ช่วงสูงเนิน เป็นประธานสภาเทศบาล
ผู้รับรอง
1. นายประยูร วากระโทก
2. นายชูชีพ รักษ์กระโทก
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน สท. ชูชัย ครับ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

นายชูชัย แย้มกระโทก
กระผม นายชูชัย แย้มกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล เป็นประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ผมขอถอนตัวครับ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
สท. วนิดา ครับ
นางวนิดา กุลไกลจักร
ดิฉัน นางวนิดา กุลไกลจักร
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายบรรจง ศิริพร เป็นประธานสภาเทศบาล
ผู้รับรอง
1. นายชูชัย แย้มกระโทก
2. นายอัคเดช ศิริเมฆา
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญท่าน สท. บรรจง ศิริพร ครับ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

นายบรรจง ศิริพร
กระผม นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายชมภู ปราศกระโทก เป็นประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญท่าน สท. ชมภู ปราศกระโทก ครับ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

นายชมภู ปราศกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล

ผมขอถอนตัวครับ

มีส มาชิกท่านใด จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงคะแนน มีท่านสมาชิกเสนอชื่อมา 2 ท่าน
คือ นางวารี ช่วงสู งเนิน และนายบรรจง ศิริพร ก่อนจะเลือก ผมขอหารือกับที่
ประชุมสภาเทศบาลก่อนว่า จะทาการลงคะแนนแบบลงคะแนนลับ คือให้เขียนชื่อ
และนามสกุ ล ในคู ห า แล้ ว ให้ เอามาใส่ ในพานที่ เ ตรีย มไว้ ผมจะเรี ยกมา ครั้ง ละ
1 ท่าน ครับ เชิญท่าน สท. บรรจง ศิริพร
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรีย นท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผมขอให้ท่านประธานสภา
เทศบาล สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะก่อ นที่จะลงคะแนน เพราะการ
ลงคะแนนเสี ย งจะมีอ ยู่ 2 แบบ แบบเปิด เผย กับ แบบลงคะแนนลั บ ขอให้ ท่า น
ประธานสภาเทศบาลสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลก่อน ท่านเลยขั้นตอนนี้ไปครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านบรรจง ศิริพร ได้สอบถามเข้ามา คือตามระเบียบ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
ของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิ ทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็ นว่าสมควรให้ เป็นผู้ ดารง
ตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่
จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
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ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ ได้คะแนนสูงสุ ดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ 39 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนิน การให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน ตกลงกันเสี ยก่อนว่าจะให้ ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบัตรสลาก
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจานวนเท่ากับจานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนข้อความว่า "ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
นี้คือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย สรุปแล้วคือต้องลงคะแนนลับ ผมจะ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลมาลงคะแนนทีละท่าน ให้เขียนชื่อและนามสกุลในสลากแล้ว
เอามาใส่ในพาน ผมจะเชิ ญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ก่อน เลือกก่อน แล้วจึง
เลือกสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เชิญครับ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 ท่าน ได้ลงคะแนนเสร็จแล้ว ต่อไปจะเป็น
การนั บ คะแนน ผมจะเชิญสมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่ าน มาเป็นผู้ ช่ว ยในการนั บ
คะแนน เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อครับ เชิญ สท. ประยูร ครับ
นายประยูร วากระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนายประยูร วากระโทก สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอนายคมสันต์
ไม้กระโทก
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญท่าน สท. คมสันต์ มาทาหน้าที่ครับ เชิญท่าน สท. บรรจง ครับ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผมขอเสนอท่าน
สท. ชูชัย แย้มกระโทก ครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญท่าน สท. ชูชัย มาทาหน้าที่ครับ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ทั้ง 2 ได้ ได้มาช่วยนับคะแนน และทา
หน้ า ที่ อ่ า นคะแนน ผลการนั บ คะแนนการเลื อ กประธานสภาเทศบาลต าบลแชะ
สรุปผลได้ดังนี้
1. นางวารี ช่วงสูงเนิน ได้ 7 คะแนน
2. นายบรรจง ศิริพร ได้ 5 คะแนน
นางวารี ช่วงสูงเนิน ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ ลาดับต่อไป
ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้ง ขึ้นทาหน้าที่ประธานสภาเทศบาล
ตาบลแชะ ครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
กราบเรียนท่านนายอาเภอครบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ประธานสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้มาทา
หน้าที่ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะตรงนี้ จะขอทาหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตาบล
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แชะให้ดีที่สุด และจะทาหน้าที่ให้เป็นกลาง สิ่งใดถูกก็ว่าถูก สิ่งใดผิดก็ว่าผิด ขอให้ทุก
ท่านไว้วางใจในส่วนตรงนี้
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
ขออนุญาตครับ กราบเรียนท่านนายอาเภอครบุรี คณะผู้บริหาร และสมาชิก
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
สภาเทศบาลตาบลแชะ ทุกท่าน ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านนายอาเภอ
ครบุรีได้มอบคาสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ พร้อมกล่าวแสดงความยินดี
ขอกราบเรียนเชิญครับ
นายกองตรี วรานนท์ ยิ้มมงคล ขอแสดงความยิ น ดี กับ ท่ า นประธานสภาเทศบาล ท่ า นวารี ช่ว งสู ง เนิ น
นายอาเภอครบุรี
ขอให้ทาหน้าที่อย่างมีความสุข ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย และขอฝากคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทาหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ตามความ
คาดหวังของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแชะ ที่คาดหวังต่อนโยบายของท่าน
ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม

นางวารี ช่วงสูงเนิน ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การเลือกรองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแชะ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ และเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตาบลแชะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 6 วิธีเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น ให้นาความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยกาหนดว่า ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้ องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็น
ผู้ดารงตาแหน่งรองประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว
ชื่อ ที่ เสนอไม่ จากั ดจ านวน และให้ ส มาชิก สภาท้ องถิ่ น ลงคะแนนเลื อ กชื่อ เหล่ า นั้ น
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น
โดยใช้ วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ ได้คะแนนสู งสุ ดเท่ากันอีก ให้ ใช้
วิธีการจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ 39 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน ตกลงกันเสี ยก่อนว่าจะให้ ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบัตรสลาก
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจานวนเท่ากับจานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
โดยเขีย นข้ อความว่า “ได้รั บเลื อกเป็น รองประธานสภาท้ องถิ่น ” เพีย งบั ตรเดีย ว
นอกนั้นเขียนข้อความว่า "ไม่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น”
ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแชะ ที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ พร้อมสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแชะรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เชิญท่าน สท. ประยูร ค่ะ
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นายประยูร วากระโทก
กระผมนาย ประยูร วากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล เป็นรองประธานสภาเทศบาล
ผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ได้แก่
1. นายคมสันต์ ไม้กระโทก
2. นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
นางวารี ช่วงสูงเนิน
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
มีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
เทศบาลตาบลแชะ สรุปว่าท่าน สท. บุญเชียงได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล
ตาบลแชะ
มติที่ประชุม

นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ

ระเบียบวาระที่ 5 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแชะ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแชะ ตามระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 กาหนดว่า “ วิธีการเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ให้นาความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” โดยกาหนดว่า ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็น
ผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน โดยให้ ส มาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว
ชื่อ ที่ เสนอไม่ จากั ดจ านวน และให้ ส มาชิก สภาท้ องถิ่ นลงคะแนนเลื อ กชื่อ เหล่ า นั้ น
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละ หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น
โดยใช้ วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ ได้คะแนนสู งสุ ดเท่ากันอีก ให้ ใช้
วิธีการจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ 39 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วย
ตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน ตกลงกันเสี ยก่อนว่าจะให้ ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบัตรสลาก
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจานวนเท่ากับ จานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
โดยเขี ย นข้ อ ความว่ า “ได้ รั บ เลื อ กเป็ น เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่ น ” เพี ย งบั ต รเดี ย ว
นอกนั้นเขียนข้อความว่า "ไม่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น”
จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแชะ
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กระผมนาย บุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล
ขอเสนอนาย โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ได้แก่
1. นายชูชัย แย้มกระโทก ขอรับรอง
2. นายอัคเดช ศิริเมฆา ขอรับรอง
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นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

เชิญท่านปลัดเทศบาล ค่ะ

ขออนุญาตครับ ผมขอถอนตัว เพื่อให้คนอื่นได้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ผมทาหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
หลายตาแหน่งเกรงว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดี ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
สาหรับเรื่องนี้ ประธานก็มีความเห็นว่าน่าจะเป็นท่านปลัดเทศบาล เพราะว่า
ประธานสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลรู้เกี่ยวกับระเบียบทุกอย่าง ถ้าเลือกท่านอื่นเกรงว่าจะทาหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลไม่ดีเท่าท่านปลัดเทศบาล เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
รองประธานสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล รองประธานสภาเทศบาล คือในระเบียบให้เลือก
สมาชิกสภาเทศบาลมาเป็นเลขานุการสภาเทศบาลได้ ครับ แต่ผ มดูแล้ วสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน คงไม่ชานาญเรื่องระเบียบกฎหมาย แล้วจะมีปัญหาในเรื่องการทา
เอกสารทุกอย่าง ผมจึงเสนอให้ท่านปลัดเทศบาลซึ่งเป็นโดยตาแหน่งอยู่แล้วให้เป็น
ต่อไป ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่านปลัดเทศบาล ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน มีความเห็นเป็นอย่างนั้น ผมก็ยินดี
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
ผมขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลให้ความไว้วางใจ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ สรุปแล้ว มีการเสนอชื่อ
ประธานสภาเทศบาล
เพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแชะ
มติที่ประชุม

นาย โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแชะ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลมีอานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อทาหน้าที่ ตามข้อ 105 (2) เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ข้อ 33 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 กาหนดว่า “ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ต รวจสอบ แล้ ว ให้ ท าส าเนารายงานการประชุ ม
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ขึ้นอย่างน้อย 2 ฉบับ
เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้มีโอกาสตรวจดูได้ ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น.......”
ดังนั้ น จึง ขอให้ ที่ประชุมได้ เลื อกสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลแชะ เพื่อเป็ น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จานวน 1 คณะ 3 คน ขอให้เสนอชื่อ
สมาชิกตามที่ท่านเห็นสมควร เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กระผมนาย บุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล
ขอเสนอนาย อัคเดช ศิริเมฆ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ได้แก่
1. นายคมสันต์ ไม้กระโทก
ผู้รับรอง
2. นายประยูร วากระโทก
ผู้รับรอง
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ
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นายคมสันต์ ไม้กระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก
ขอเสนอนายชูชัย แย้มกระโทก เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ได้แก่
1. นายชูชีพ รักษ์กระโทก
ผู้รับรอง
2. นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร ผู้รับรอง
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลท่านต่อไป เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กระผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
ขอเสนอนายประยูร วากระโทก เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ได้แก่
1. นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ผู้รับรอง
2. นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร ผู้รับรอง
มติที่ประชุม

ผลปรากฏว่า
1. นายอัคเดช ศิริเมฆา
2. นายชูชัย แย้มกระโทก
3. นายประยูร วากระโทก
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. 2555
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศ
ประธานสภาเทศบาล รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
แล้ ว นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประชุ ม สภาเทศบาลต าบลแชะ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 24 กาหนดว่า “ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้สภาเทศบาลกาหนด…..”
และข้อ 21 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 กาหนดว่า “ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก
ของแต่ละปี.......”
ก่อนที่จะกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เนื่ องจากสมัยที่ผ่านมาสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ได้มีการกาหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจาปี 2555 ไว้แล้ว จานวน 4 สมัย มีรายละเอียด ดังนี้
สมัยที่ 1 กาหนดวันประชุม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555
มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 2 กาหนดวันประชุม วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
มีกาหนด 30 วัน

-
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สมัยที่ 3 กาหนดวันประชุม วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 กาหนดวันประชุม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
มีกาหนด 30 วัน
และกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2556 สมัยแรก เป็นวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2556
สมัยที่ 1 กาหนดวันประชุม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 15
มีนาคม 2555 มีกาหนด 30 วัน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ชุดที่แล้ว
ได้ดาเนินการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และสมัยที่ 2 ที่กาหนดไว้
ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีกาหนด
30 วัน นั้น ได้ดาเนินการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
ดังนั้น คงเหลือการประชุมในปี 2555 จานวน 2 สมัย จึงเสนอให้ที่ประชุมได้
พิจารณา เพื่อกาหนดสมัยประชุมในสมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ประจาปี 2555 จะเริ่ม
ประชุมเมื่อใด และระยะเวลาของสมัยประชุม จานวนไม่เกิน 30 วัน
และการกาหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก ของปี พ.ศ. 2556
จะกาหนดเมื่อใด เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล รองประธานสภาเทศบาล การกาหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาล ในสมัยต่อไป ต้องประชุมในเดือนสิงหาคม ตามที่กาหนดไว้
เพราะจะมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 เพราะฉะนั้นต้องคงไว้ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลชุ ดที่แล้วได้เสนอไว้ ผมเห็น ว่า
ควรคงไว้ตามนั้น ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
หมายถึ ง การก าหนดสมั ย ประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย ที่ 3 และสมั ย ที่ 4
ประธานสภาเทศบาล คงระยะเวลาของสมัยประชุมไว้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี สรุปว่าการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 และสมัยที่
4 คงระยะเวลาของสมัยประชุมไว้ตามนั้น
ต่อไปการกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.
2556 มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีกาหนดไว้คงเดิม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2555 จานวน 2 สมัย ดังนี้
- สมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม กาหนดวันประชุม วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 30
สิงหาคม 2555 มีกาหนด 30 วัน
- สมัยประชุมสามัญสมัยที่สี่ กาหนดวันประชุม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2555 มีกาหนด 30 วัน
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก ของปี พ.ศ. 2556
กาหนดวันเริ่มประชุม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

-12ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
8.1 เรื่อง ขอขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2556 เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง
นายธนดล ชัยยุตต์
ด้ ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
นายกเทศมนตรี
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 23 กาหนดให้ท้องถิ่นเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ถัดไป ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เนื่องจากฝ่ายแผนและงบประมาณกาลังอยู่
ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายละเอียด วิเคราะห์และแก้ไขร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2556 ประกอบกับสภาเทศบาลตาบลแชะ พึ่ งได้รับการรับรองใหม่ จึงเหลือเวลาสั้น
หากเร่งรัดดาเนินการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556 ในเวลา
กระชั้นชิด อาจทาให้คณะผู้บริหาร และสภาเทศบาลมีเวลาศึกษารายละเอียดน้อย
และอาจไม่เป็นผลดี จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตาบลแชะ ในการขอขยายเวลาเสนอ
ร่างเทศบัญญัติออกไปอีก และจะได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ทางคณะผู้บริห ารได้ขอขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คือเป็นเรื่องที่กระชั้นชิด ไม่ทราบว่าที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแชะ มีความเห็นเป็นอย่างไร เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรี ย นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ตามที่
คณะผู้ บ ริ ห ารได้ ข อขยายเวลาจากวั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2555 ในการเสนอร่ า ง
เทศบั ญญัติง บประมาณรายจ่า ยประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2556 และได้แ จ้งให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ คืออยู่ในช่วงของระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มตั้ง แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 - วันที่ 30 สิงหาคม
2555 คาดว่าถ้ าเป็ นไปได้ ขอให้ ท างคณะผู้ บริห ารท าร่า งเทศบัญ ญัติง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ทันในระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาล
สมัย สามัญ สมัยที่สาม ประจาปี พ.ศ. 2555 เพื่อจะได้ประชุมอนุมัติไปในคราว
เดียวกัน หากว่าไม่ทันจริงๆ อาจจะขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ เพื่อรับ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงแจ้งให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
มีท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลมี ค วามเห็ น เป็น อย่ า งอื่น หรื อ ไม่ เ กี่ ย วกับ การขอ
ประธานสภาเทศบาล ขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้ขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โปรดยกมือขึ้นค่ะ
มติที่ประชุม

มีสมาชิก สภาเทศบาลอยู่ ใ นที่ประชุมจานวน 10 ท่า น ยกมือ ให้ค วาม
เห็นชอบ จานวน 10 ท่าน เป็นเอกฉันท์

-
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นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่ ในระเบียบวาระอื่ นๆ
ถ้าไม่มี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภา
เทศบาลตาบลแชะทุกท่าน ขอปิดประชุมค่ะ

-

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. (ลงชื่อ)

จด / บันทึก
(นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ...........................................
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชูชัย แย้มกระโทก)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอัคเดช ศิริเมฆา)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประยูร วากระโทก)
สภาเทศบาลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
เมื่อวันที.่ ............................................................
(ลงชื่อ)
(นางวารี ช่วงสูงเนิน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ

บันทึกรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ
ครั้งแรก
วันที่ 7 สิ งหาคม 2555
เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ (ชั้น 2)
.....................................
ผู้มาประชุ ม
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

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

นายกองตรี วรานนท์ ยิม้ มงคล
นายบรรจง ศิริพร
นายชมภู ปราศกระโทก
นายชูชยั
แย้มกระโทก
นายอัคเดช ศิริเมฆา
นางวนิดา กุลไกรจักร
นายประยูร วากระโทก
นายชูชีพ รักษ์กระโทก
นายสุ รินทร์ เกียรติวบิ ูลย์จิตร
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
นางสาวณิ ชกุล อัครเมธีกุล
นางวารี
ช่วงสู งเนิน

นายอาเภอครบุรี
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ

วรานนท์ ยิม้ มงคล
บรรจง ศิริพร
ชมภู ปราศกระโทก
ชูชยั
แย้มกระโทก
อัคเดช ศิริเมฆา
วนิดา กุลไกรจักร
ประยูร วากระโทก
ชูชีพ รักษ์กระโทก
สุ รินทร์ เกียรติวบิ ูลย์จิตร
บุญเชียง เกื้ออังสกุล
คมสันต์ ไม้กระโทก
ณิ ชกุล อัครเมธีกุล
วารี
ช่วงสู งเนิ น

-2ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายธนดล ชัยยุตต์
นายชลธิศ วัชรธีรเดช
นายพงษ์ สิ ทธิเวชสวรรค์
นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวฒั น์
นายสมพร เยือ่ งธนากร
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
เจ้าหน้าที่และประชาชนผูเ้ ข้าฟัง
นางสาวสังคม หกกระโทก
นายวิโรจน์ ยิม้ กระโทก
นายปั ญวิธต์ กิตธิ นนั ท์วรากุล
นางสุ คนธ์ เทพบารุ ง
นายกมล อัครเมธีกุล

นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล

ธนดล ชัยยุตต์
ชลธิศ วัชรธี รเดช
พงษ์ สิ ทธิเวชสวรรค์
ฐิติรัตน์ แก้วธวีวฒั น์
สมพร เยือ่ งธนากร
โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6
เจ้าพนักงานธุรการ 4
ประธานกรรมการตลาดไนท์บาร์ ซ่า
ท้องถิ่นอาเภอ
ประชาชน

สังคม หกกระโทก
วิโรจน์ ยิม้ กระโทก
ปั ญวิธต์ กิตธิ นนั ท์วรากุล
สุ คนธ์ เทพบารุ ง
กมล อัครเมธีกุล

เริ่มประชุ มเวลา 10.30 น.
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
ก ร า บ เ รี ย น น า ย อ า เ ภ อ ค ร บุ รี ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร เ ท ศ บ า ล ต า บ ล แ ช ะ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ทุกท่าน วันนี้เทศบาลตาบลแชะ ได้ดาเนินการ
เปิ ดประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ. 25555 วันนี้ มีสมาชิ ก
สภาเทศบาลเข้าร่ วมประชุ ม ครบ 12 ท่าน ครบองค์ประชุ มสามารถเปิ ดประชุ มได้
ก่อนเปิ ดประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ ขอเชิ ญท่าน นายกองตรี วรานนท์ ยิม้ มงคล
นายอาเภอครบุรี ประธานในพิธี จุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน

-

3ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
8.1 เรื่อง ขอขยายเวลาเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2556 เชิ ญท่านนายกเทศมนตรี ช้ ีแจง

ด้ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 23 กาหนดให้ทอ้ งถิ่ นเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ถัดไป ภายในวันที่ 15 สิ งหาคม 2555 เนื่ องจากฝ่ ายแผนและงบประมาณกาลังอยู่
ระหว่า งรวบรวมข้อ มู ล รายละเอี ย ด วิ เ คราะห์ แ ละแก้ไ ขร่ า งงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี 2556 ประกอบกับ สภาเทศบาลต าบลแชะ พึ่ ง ได้รั บ การรั บ รองใหม่
จึ ง เหลื อ เวลาสั้ น หากเร่ ง รั ด ด าเนิ น การเสนอร่ า งเทศบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี 2556 ในเวลากระชั้นชิ ด อาจทาให้คณะผูบ้ ริ หาร และสภาเทศบาลมีเวลา
ศึกษารายละเอียดน้อย และอาจไม่เป็ นผลดี จึ งขออนุ มตั ิต่อสภาเทศบาลตาบลแชะ
ในการขอขยายเวลาเสนอร่ างเทศบัญญัติออกไปอีก และจะได้ดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ภายในเดือนสิ งหาคม 2555 จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ทางคณะผูบ้ ริ หารได้ขอขยายเวลาเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประธานสภาเทศบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 คือเป็ นเรื่ องที่กระชั้นชิด ไม่ทราบว่าที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแชะ มีความเห็นเป็ นอย่างไร เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ
นายคมสั นต์ ไม้ กระโทก
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ตามที่
คณะผูบ้ ริ หารได้ขอขยายเวลาจากวันที่ 15 สิ งหาคม 2555 ในการเสนอร่ า งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้แจ้งให้สมาชิ ก
สภาเทศบาลได้ รั บ ทราบ คื อ อยู่ ใ นช่ ว งของระยะเวลาการประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2555 - วันที่ 30 สิ งหาคม 2555
คาดว่าถ้าเป็ นไปได้ ขอให้ทางคณะผูบ้ ริ หารทาร่ า งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ท ัน ในระยะเวลาการประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี พ.ศ. 2555 เพื่อจะได้ประชุ มอนุ มตั ิไปในคราว
เดียวกัน หากว่าไม่ทนั จริ งๆ อาจจะขอเปิ ดประชุ มสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ เพื่อรับ
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จึ งแจ้งให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ ขอบคุณครับ
นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล

4-

มี ท่ านสมาชิ กสภาเทศบาลมี ความเห็ นเป็ นอย่า งอื่ นหรื อไม่เกี่ ย วกับการขอ
ขยายเวลาเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ถ้าไม่มี จะขอมติ ที่ประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ ท่านสมาชิ กสภาเทศบาลท่านใด
เห็ นชอบให้ขยายเวลาเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ

พ.ศ. 2556 โปรดยกมือขึ้นค่ะ
มติทปี่ ระชุ ม

มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลอยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม จ านวน 10 ท่ า น ยกมื อ ให้ ค วาม
เห็นชอบ จานวน 10 ท่าน เป็ นเอกฉันท์

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิ กสภาเทศบาลมีเรื่ องที่จะเสนออีกหรื อไม่ ในระเบียบวาระอื่นๆ
ถ้าไม่มี ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสภา
เทศบาลตาบลแชะทุกท่าน ขอปิ ดประชุมค่ะ

-

ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น. (ลงชื่อ)

จด / บันทึก
(นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ...........................................
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชูชยั แย้มกระโทก)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอัคเดช ศิริเมฆา)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประยูร วากระโทก)
สภาเทศบาลได้ มีมติรับรองรายงานการประชุ ม
เมื่อวันที.่ ............................................................
(ลงชื่อ)
(นางวารี ช่ วงสู งเนิน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ

บันทึกรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ
ครั้งแรก
วันที่ 7 สิ งหาคม 2555
เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ (ชั้น 2)
.....................................

ผู้มาประชุ ม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ – สกุล
นายกองตรี วรานนท์ ยิม้ มงคล
นายบรรจง ศิริพร
นายชมภู ปราศกระโทก
นายชูชยั
แย้มกระโทก
นายอัคเดช ศิริเมฆา
นางวนิดา กุลไกรจักร
นายประยูร วากระโทก
นายชูชีพ รักษ์กระโทก
นายสุ รินทร์ เกียรติวบิ ูลย์จิตร
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
นางสาวณิ ชกุล อัครเมธีกุล
นางวารี
ช่วงสู งเนิน

ตาแหน่ ง
นายอาเภอครบุรี
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ

ลายมือชื่อ
วรานนท์ ยิม้ มงคล
บรรจง ศิริพร
ชมภู ปราศกระโทก
ชูชยั
แย้มกระโทก
อัคเดช ศิริเมฆา
วนิดา กุลไกรจักร
ประยูร วากระโทก
ชูชีพ รักษ์กระโทก
สุ รินทร์ เกียรติวบิ ูลย์จิตร
บุญเชียง เกื้ออังสกุล
คมสันต์ ไม้กระโทก
ณิ ชกุล อัครเมธีกุล
วารี
ช่วงสู งเนิ น

-2ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายธนดล ชัยยุตต์
นายชลธิศ วัชรธีรเดช
นายพงษ์ สิ ทธิเวชสวรรค์
นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวฒั น์
นายสมพร เยือ่ งธนากร
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
เจ้าหน้าที่และประชาชนผูเ้ ข้าฟัง
นางสาวสังคม หกกระโทก
นายวิโรจน์ ยิม้ กระโทก
นายปั ญวิธต์ กิตธิ นนั ท์วรากุล
นางสุ คนธ์ เทพบารุ ง
นายกมล อัครเมธีกุล

นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล

ธนดล ชัยยุตต์
ชลธิศ วัชรธีรเดช
พงษ์ สิ ทธิเวชสวรรค์
ฐิติรัตน์ แก้วธวีวฒั น์
สมพร เยือ่ งธนากร
โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6
เจ้าพนักงานธุรการ 4
ประธานกรรมการตลาดไนท์บาร์ ซ่า
ท้องถิ่นอาเภอ
ประชาชน

สังคม หกกระโทก
วิโรจน์ ยิม้ กระโทก
ปั ญวิธต์ กิตธิ นนั ท์วรากุล
สุ คนธ์ เทพบารุ ง
กมล อัครเมธีกุล

เริ่มประชุ มเวลา 10.30 น.
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
ก ร า บ เ รี ย น น า ย อ า เ ภ อ ค ร บุ รี ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร เ ท ศ บ า ล ต า บ ล แ ช ะ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ทุกท่าน วันนี้เทศบาลตาบลแชะ ได้ดาเนินการ
เปิ ดประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ. 25555 วันนี้ มีสมาชิ ก
สภาเทศบาลเข้าร่ วมประชุ ม ครบ 12 ท่าน ครบองค์ประชุ มสามารถเปิ ดประชุ มได้
ก่อนเปิ ดประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ ขอเชิ ญท่าน นายกองตรี วรานนท์ ยิม้ มงคล
นายอาเภอครบุรี ประธานในพิธี จุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน

-

3ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
8.1 เรื่อง ขอขยายเวลาเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2556 เชิ ญท่านนายกเทศมนตรี ช้ ีแจง

ด้ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 23 กาหนดให้ทอ้ งถิ่ นเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ถัดไป ภายในวันที่ 15 สิ งหาคม 2555 เนื่ องจากฝ่ ายแผนและงบประมาณกาลังอยู่
ระหว่า งรวบรวมข้อ มู ล รายละเอี ย ด วิ เ คราะห์ แ ละแก้ไ ขร่ า งงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี 2556 ประกอบกับ สภาเทศบาลต าบลแชะ พึ่ ง ได้รั บ การรั บ รองใหม่
จึ ง เหลื อ เวลาสั้ น หากเร่ ง รั ด ด าเนิ น การเสนอร่ า งเทศบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี 2556 ในเวลากระชั้นชิ ด อาจทาให้คณะผูบ้ ริ หาร และสภาเทศบาลมีเวลา
ศึกษารายละเอียดน้อย และอาจไม่เป็ นผลดี จึ งขออนุ มตั ิต่อสภาเทศบาลตาบลแชะ
ในการขอขยายเวลาเสนอร่ างเทศบัญญัติออกไปอีก และจะได้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จ
ภายในเดือนสิ งหาคม 2555 จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ทางคณะผูบ้ ริ หารได้ขอขยายเวลาเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประธานสภาเทศบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 คือเป็ นเรื่ องที่กระชั้นชิด ไม่ทราบว่าที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแชะ มีความเห็นเป็ นอย่างไร เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ
นายคมสั นต์ ไม้ กระโทก
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ตามที่
คณะผูบ้ ริ หารได้ขอขยายเวลาจากวันที่ 15 สิ งหาคม 2555 ในการเสนอร่ า งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้แจ้งให้สมาชิ ก
สภาเทศบาลได้ รั บ ทราบ คื อ อยู่ ใ นช่ ว งของระยะเวลาการประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2555 - วันที่ 30 สิ งหาคม 2555
คาดว่าถ้าเป็ นไปได้ ขอให้ทางคณะผูบ้ ริ หารทาร่ า งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ท ัน ในระยะเวลาการประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี พ.ศ. 2555 เพื่อจะได้ประชุ มอนุ มตั ิไปในคราว
เดียวกัน หากว่าไม่ทนั จริ งๆ อาจจะขอเปิ ดประชุ มสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ เพื่อรับ
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จึ งแจ้งให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ ขอบคุณครับ
นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล

4-

มี ท่ านสมาชิ กสภาเทศบาลมี ความเห็ นเป็ นอย่า งอื่ นหรื อไม่เกี่ ย วกับการขอ
ขยายเวลาเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ถ้าไม่มี จะขอมติ ที่ประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ ท่านสมาชิ กสภาเทศบาลท่านใด
เห็ นชอบให้ขยายเวลาเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ

พ.ศ. 2556 โปรดยกมือขึ้นค่ะ
มติทปี่ ระชุ ม

มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลอยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม จ านวน 10 ท่ า น ยกมื อ ให้ ค วาม
เห็นชอบ จานวน 10 ท่าน เป็ นเอกฉันท์

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิ กสภาเทศบาลมีเรื่ องที่จะเสนออีกหรื อไม่ ในระเบียบวาระอื่นๆ
ถ้าไม่มี ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสภา
เทศบาลตาบลแชะทุกท่าน ขอปิ ดประชุมค่ะ

-

ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น. (ลงชื่อ)

จด / บันทึก
(นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุ มตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ...........................................
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชูชยั แย้มกระโทก)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอัคเดช ศิริเมฆา)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประยูร วากระโทก)
สภาเทศบาลได้ มีมติรับรองรายงานการประชุ ม
เมื่อวันที.่ ............................................................
(ลงชื่อ)
(นางวารี ช่ วงสู งเนิน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
1.1 นายกองตรี วรานนท์ ยิม้ มงคล นายอาเภอครบุรี กล่าวเปิ ดประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ
(ข้อ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 )
1.2 การเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผูม้ ีอายุสูงสุ ด ทาหน้าที่เป็ นประธานสภาชัว่ คราว

(โดยการดาเนินการของปลัดเทศบาล เป็ นเลขานุการสภาเทศบาลชัว่ คราว)
- การกล่าวคาปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่
(ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546 )
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ
(โดยประธานสภาเทศบาลชั่วคราวทาหน้ าที)่
(ข้ อ 8 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้ อบังคับการประชุ มสภาท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 )
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกรองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแชะ
(โดยประธานสภาเทศบาลตาบลแชะทาหน้ าที)่
3.1 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ
(ข้ อ 11 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้ อบังคับการประชุ มสภาท้ องถิ่น พ.ศ.
2547)
3.2 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแชะ
(ข้ อ 13 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้ อบังคับการประชุ มสภาท้ องถิ่น พ.ศ.
2547)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
(ข้ อ 105 (2) แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยข้ อบังคับการประชุ มสภาท้ องถิ่น
พ.ศ. 2547)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การกาหนดสมัยประชุ มสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2551
(ข้ อ 21 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้ อบังคับการประชุ มสภาท้ องถิ่น พ.ศ.
2547)

------------------------------------------

ระเบียบวาระการประชุ มสภาเทศบาล
สมัยประชุ มสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจาปี พ.ศ. 2551
ครั้งที่ 1 / 2551
วันที่ 13 มีนาคม 2551
ณ ห้ องประชุ มศูนย์ ประสานงานประจาอาเภอครบุรี องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา (ชั้น 2)
.....................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล (สมัยประชุ มสามัญ สมัยทีส่ ี่ ครั้งที่ 1 / 2550
ประจาปี พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกาหนดสมัยประชุ มสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2551 และการกาหนดวันเริ่มประชุ ม
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2552
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การขออนุมัติเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551 และการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. 2551
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ 2551 เพือ่ ซื้อถังนา้
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การปรับเปลีย่ นย้ายผังการก่อสร้ างอาคารโรงฆ่าสั ตว์
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง การให้ ความเห็นชอบร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแชะ
6.1 ร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแชะ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2551
6.2 ร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแชะ เรื่องการติดตั้งบ่ อบาบัดไขมัน
บาบัดนา้ เสี ยในอาคาร พ.ศ. 2551
6.3 ร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแชะ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2551
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแชะ
ประจาปี พ.ศ. 2550
------------------------------------------

ระเบียบวาระการประชุ มสภาเทศบาล
สมัยประชุ มสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจาปี พ.ศ. 2551

ครั้งที่ 1 / 2551
วันที่ กุมภาพันธ์ 2551
ณ ห้ องประชุ มศูนย์ ประสานงานประจาอาเภอครบุรี องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา (ชั้น 2)
.....................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล (สมัยประชุ มสามัญ สมัยทีส่ ี่ ครั้งที่ 1 / 2550
ประจาปี พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกาหนดสมัยประชุ มสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2551 และการกาหนดวันเริ่มประชุ ม
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2552
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การขออนุมัติเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551 และการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. 2551
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การขออนุมัติปรับเปลีย่ นย้ ายผังการก่ อสร้ างอาคารโรงฆ่ าสั ตว์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแชะ
ประจาปี พ.ศ. 2550
------------------------------------------

(สาเนา)
บันทึกรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ สมัยสามัญ สมัยทีส่ ี่ ประจาปี 2549
ครั้งที่ 1 / 2549
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ (สานักงานเทศบาลตาบลแชะ ชั้น 2)
………………………
ผู้มาประชุ ม

ชื่อ – สกุล

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายชลธิศ

วัชรธีรเดช

นางสาวศิริมาศ บัณฑิตสาธิ สรรค์
นายวีรศักดิ์ สุ ระวงศ์วฒั นา
นายชอบ
กริ่ งกระโทก
นายประสิ ทธิ์ ห่ ากระโทก
นายประยูร วากระโทก
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
นายชัยมงคล หาญอนุสรณ์
นายภพธร ชัยยุตต์
นางสาวณิ ชกุล อัครเมธีกุล
นางศรี นวล พันธุ์ขนุ แก้ว
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
นางเพชรา มักขุนทด
นายสุ พจน์ วงศ์จรัสรวี
นายกมล อัครเมธีกุล
นายภวัต คาระวิวฒั นา
นายภิญโญ สมบูรณ์เรศ
นายกาพล บัณฑิตสาธิ สรรค์

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
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ลายมือชื่อ
ชลธิศ

วัชรธีรเดช

ศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์
วีรศักดิ์ สุ ระวงศ์วฒั นา
ชอบ
กริ่ งกระโทก
ประสิ ทธิ์ ห่ ากระโทก
ประยูร วากระโทก
กิตติพงษ์ บุญนาสาโรง
ชัยมงคล หาญอนุสรณ์
ภพธร ชัยยุตต์
ณิ ชกุล อัครเมธีกุล
ศรี นวล พันธุ์ขนุ แก้ว
คมสันต์ ไม้กระโทก
เพชรา มักขุนทด
สุ พจน์ วงศ์จรัสรวี
กมล อัครเมธีกุล
ภวัต คาระวิวฒั นา
ภิญโญ สมบูรณ์เรศ
กาพล บัณฑิตสาธิ สรรค์

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่อ – สกุล
นายจาเริ ญ หยิมกระโทก
นายมะน้อม เหงกระโทก
นายสามารถ สายกระโทก
นายสันติ เกิดโมฬี
นางสุ ณีรัตน์ ทิพยะสุ ขศรี
นางดอกไม้ ตราพระสาโรง
นางลาเจียก เอี่ยมไมตรี
นายวิวฒั น์ สิ นปรุ
นางเรริ นทร์ วงษ์กลม
นางพรพรรณ เนื่องชมพู
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ส.ต.อ.สอิ้ง สุ บงกช
นางส้มจืด สุ บงกช
นางสุ ภาวดี วงษ์เสนา
นายวิโรจน์ ยิม้ กระโทก
นายฉลอง แสไพศาล

ตาแหน่ง
จนท.รักษาความสงบเรี ยบร้อยฯ
จนท.รักษาความสงบเรี ยบร้อยฯ
จนท.รักษาความสงบเรี ยบร้อยฯ
ปลัดเทศบาล
ประธานชุมชนก้าวใหม่รุ่งเรื อง
กรรมการชุมชนชายทุ่ง
กรรมการชุมชนสามัคคีมีสุฃ
ประธานชุมชนรวมใจพัฒนา
ประธานชุมชนท่าหลวงพัฒนา
รองประธานชุมชนท่าหลวงฯ
ประธานชุมชนประชาสันติ
ประธานชุมชนเพ็ชรพระพรหม
กรรมการชุมชนเพ็ชรพระพรหม
เจ้าพนักงานธุรการ 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
พนักงานขับรถกระเช้า

ลายมือชื่อ
จาเริ ญ หยิมกระโทก
สามารถ สายกระโทก
สุ ณีรัตน์ ทิพยะสุ ขศรี
ดอกไม้ ตราพระสาโรง
ลาเจียก เอี่ยมไมตรี
วิวฒั น์ สิ นปรุ
เรริ นทร์ วงษ์กลม
พรพรรณ เนื่องชมพู
บุญเชียง เกื้ออังสกุล
สอิ้ง สุ บงกช
ส้มจืด สุ บงกช
สุ ภาวดี วงษ์เสนา
วิโรจน์ ยิม้ กระโทก
ฉลอง แสไพศาล

เมื่อที่ประชุมพร้ อมแล้ ว เลขานุการสภาเทศบาลได้ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะและประธาน
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแชะ ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องเข้ าห้ องประชุม โดยให้ นงั่ ตามที่ที่
จัดไว้ ให้ และเมื่อพร้ อมแล้ ว นายชลธิศ วัชรธีรเดช ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะได้ จดุ ธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และนาที่ประชุมไหว้ พระสวดมนต์ และดาเนินการเปิ ดประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ประธานฯ
1. ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ทัง้ 2 ท่าน ท่านที่ปรึกษานายก
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) เทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและ
ท่านประธานคณะกรรมการชุมชนทุกท่าน และประชาชน ที่ให้ เกียรติเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้
ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็ นอย่างยิ่งที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้

-3เรื่ องที่จ ะแจ้ งให้ ทราบเรื่ องแรก การแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่รักษาความสงบเรี ยบร้ อยประจาสภา
เทศบาลตาบลแชะ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ ขอเสนอแต่งตัง้ อปพร.เป็ นเจ้ าหน้ าที่รักษา

ความสงบเรี ยบร้ อยประจาสภาเทศบาลตาบลแชะ จานวน 3 ท่าน ทางสภาเทศบาลได้ เชิญ
ท่านที่ได้ รับการแต่งตังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย จึงแจ้ งให้ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ได้ รับทราบ ก็ ต้องขอขอบคุณ อปพร.ที่ ม าทาหน้ าที่ ซึ่ง ท่านได้ รั บเกี ยรติอย่า งสูง จากสภา
เทศบาลตาบลแชะ
เรื่ องต่อไปที่จะแจ้ งให้ ทราบ ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่หัว ภู มิ พ ลอดุย เดช ในวัน ที่ 5 ธัน วาคม 2549 ช่ ว งเช้ า มี ก ารท าบุญ ตัก บาตร
ตามหนัง สื อ ที่ แ จ้ ง ให้ ทุกท่านได้ รับ ทราบ ก็ ข อให้ ป ระชาสัม พันธ์ บอกต่อ ตามกาหนดการ
ช่วงเช้ า ตักบาตร 7 โมงเช้ า และช่วงเวลา 08.30 น.มีการร่ วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และ
เฉลิมฉลองชาติไทยนะครับ ณ ศาลาประชาคมอาเภอครบุรี จึงขอเรี ยนเชิญทุกท่านร่ วมงาน
ในครัง้ นี ้โดยพร้ อมเพรี ยงกันด้ วยครับ
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม
ครัง้ ที่ 2 / 2549 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549
ตามส าเนารายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลแชะ สมัย ประชุม สามัญ สมัย ที่ ส าม
ประจาปี
(นายชลธิศ วัชรธี รเดช) 2549 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 เลขานุการสภาเทศบาลได้ ให้ คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ซึ่งได้ ประชุมและตรวจสอบพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองแล้ ว ดังนันจึ
้ ง
เสนอให้ สภาเทศบาลได้ ตรวจสอบในรายละเอียดและรับรองรายงานการประชุม ขอให้ สมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านเปิ ดดูสาเนารายงานการประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 มีไม่กี่หน้ า
คงจะถามท่านทีล ะหน้ า ขอเชิ ญสมาชิ กสภาเทศบาลได้ ตรวจสอบเพื่ อรั บรองรายงานการ
ประชุมต่อไป เริ่มหน้ าแรก , หน้ าที่ 2 , หน้ าที่ 3 , หน้ าที่ 4 , หน้ าที่ 5 , เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ ไข
หรื อเพิ่มเติม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549
กรุณายกมือขึ ้นด้ วยครับ
ประธานฯ

มติท่ ปี ระชุม ยกมือให้ ความเห็นชอบ 11 เสียง เป็ นเอกฉันท์

-4ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้ งผลการประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี และเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ าย

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2550
ประธานฯ ด้ วยได้ รับแจ้ งจากฝ่ ายบริหารว่า แผนพัฒนาสามปี ( ปี พ.ศ. 2550 – 2552 ) ของเทศบาล
(นายชลธิศ วัชรธี รเดช) ตาบลแชะ ได้ ประกาศใช้ แล้ วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 มีผลบังคับตังแต่
้ วันที่
1 ตุลาคม 2549 เป็ นต้ นไป
และเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่สภาเทศบาลได้
ให้ ความเห็นชอบ และเสนอนายอาเภอเพื่อลงนามในความเห็นชอบ ประกาศใช้ เป็ น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่
1 ตุลาคม 2549 ซึ่งประกาศใช้ เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 จึงแจ้ งให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ รับทราบ ครับวันนี ้ก็แจ้ งให้ ท่านได้ รับทราบ หวังว่าทุก
ท่านคงได้ รับทราบ ในระเบียบวาระที่ 3 คณะผู้บริ หารได้ จดั ทาแผนพัฒนาสามปี และ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 ก็ผ่านสภาเทศบาล
ตาบลแชะไปแล้ ว ฝ่ ายบริหารได้ เสนอให้ นายอาเภอให้ ความเห็นชอบและประกาศใช้ ซึ่ง
มีผลบังคับตังแต่
้ 1 ตุลาคม 2549 จึงแจ้ งให้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านรับทราบอีกครัง้
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรายงานผลการปฏิบัตงิ านในปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 ในแต่ ละฝ่ าย / งาน
โครงการ
ประธานฯ
- ด้ วยได้ รับแจ้ งจากผู้บริหาร ขอรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ
(นายชลธิศ วัชรธี รเดช) รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 ในแต่ละฝ่ ายได้ รับทราบ (รายละเอียด
ตามแบบรายงานที่แจกให้ ทกุ ท่านทราบแล้ ว ) จึงแจ้ งให้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ รับทราบ
หากท่านสมาชิกสภาเทศบาล สงสัยในโครงการใด หรื อรายละเอียดของฝ่ ายใดให้ สอบถาม
ผู้บริหารในข้ อสงสัยได้ เชิญท่าน ส.ท.ชัยมงคล ครับ
สมาชิกสภา - ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผมนายชัยมงคล
(นายชัยมงคล หาญอนุสรณ์ ) หาญอนุสรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ผมขออนุญาตเรี ยนถามท่าน
ประธานไปถึงคณะผู้บริหารเกี่ยวกับสรุปค่าใช้ จา่ ยประจาปี งบประมาณ 2549 หน้ ารองสุดท้ าย
ที่ เ กี่ ย วกั บ โครงการงานก่ อ สร้ าง ข้ อ แรกจะมี อ ยู่ ส องสัญ ญาที่ เ ขี ย นว่ า ยัง ไม่ ท าสัญ ญา
โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มไหล่ถนนพร้ อมท่อและบ่อพักถนนประชาชื่นทางไปโรงฆ่า
สัตว์จ นถึง บริ เวณวางท่อข้ ามถนนทางเข้ าแยกร้ านหญิ งยอ งบประมาณ 4,099,493 บาท
ยังไม่ทาสัญญา (เงิน 3,048,000 บาท) ข้ อสองโครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ต เสริ มเหล็ก
พร้ อมท่อและบ่อพักถนนประสานสมุทร ซอย 3 จนถึงบริเวณคลองลาแชะ หมู่ 9 ต.บ้ านใหม่
-5งบประมาณก่อสร้ าง 3,328,873 บาท ยังไม่ทาสัญญา (เงิน 2,300,000 บาท) ที่เขียนว่ายังไม่
ท าสัญ ญา ผมขอให้ ผ้ ูบ ริ ห ารชี แ้ จงเพิ่ ม เติม ด้ ว ยครั บ ว่า ที่ ยัง ไม่ไ ด้ ท าสัญ ญาเพราะอะไร

เพราะทราบข่าวว่ ามี ผ้ ูประมูลได้ แล้ ว ขอให้ แจ้ งให้ สมาชิ กสภาเทศบาลร่ วมไปถึงประธาน
คณะกรรมการชุมชน ที่ได้ เข้ ามาประชุมในครัง้ นี ้ทราบด้ วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานฯ ครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ สอบถามผ่านสภามา ผมก็จะได้ ให้ ทา่ น
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) นายกเทศมนตรี ชี ้แจงรายละเอียด เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายกเทศมนตรี - ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ผมนาย
(นายสุพจน์ วงศ์ จรั สรวี ) สุพจน์ วงศ์จรัสรวี นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขอขอบพระคุณเกี่ยวกับข้ อซักถาม
ขออนุญาตเอ่ยนามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านชัยมงคล หาญอนุสรณ์ ซึ่งเป็ นสมาชิก
สภาเทศบาลที่ เ ก่ง อี กคนหนึ่ง และเป็ นห่วงความเป็ นอยู่ของพ่อ แม่ พี่ น้อง ไม่ว่าจะอยู่ใน
เขต 1 หรื อเขต 2 อย่างโครงการแรก โครงการก่อสร้ างถนน คสล.และเสริ มไหล่ถนนพร้ อมท่อ
และบ่อพักถนนประชาชื่นทางไปโรงฆ่าสัตว์จนถึงบริ เวณทางแยกเข้ าร้ านหญิงยอ อยู่ในเขต
เลือกตังที
้ ่ 2 ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของชุมชนประชาสันติ ตอนนี ้มีปัญหามาก ในช่วงหน้ าฝนที่ผ่านมา
พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นทางน ้าลง ช่วงฝนตกหนักๆ ทางที่จะเข้ าโรงฆ่าสัตว์น ้าสูงถึงหัวเข่า ก็ได้ บรรจุ
ลงในระเบียบวาระเทศบัญญัติง บประมาณรายจ่า ย เมื่ อ ปี พ.ศ. 2549 ส่วนโครงการที่ 2
คือโครงการซอยประสานสมุทรอยู่ในชุม ชนบูรพาเขตเลื อกตัง้ ที่ 1 สร้ างความเดือดร้ อนให้
ชุมชนบูรพามาก เพราะถนนก็เสียแล้ วเป็ นที่น ้าลงเยอะ ทัง้ 2 โครงการนี ้ เป็ นโครงการที่อยู่ใน
เทศบัญญัติ ปี 2549 และเมื่อการเปิ ดประชุมสภาครัง้ ที่แล้ ว เราได้ ขอกันเงินเอาไว้ เนื่องจาก
ปลายปี 2549 เราทาไม่ทันเนื่องจากโครงการที่มีมูลค่าเกิ น 2 ล้ านบาท เราต้ องทาการ
ประมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ e – auction การจัดประมูลทุกอย่างใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
ผู้รับประมูลเป็ นคนกลาง และบริ ษัทที่จะประมูลได้ จะต้ องมาวางหลักทรัพย์ค ้าประกันไว้ ใน
การที่ซื ้อแบบ เรามีผ้ ทู ี่เข้ ามาซื ้อแบบประมาณ 10 กว่าราย ได้ เงินค่าแบบหลายบาท และทา
การประมูลไปเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมาซึ่งได้ ขอกันเงินเอาไว้ แล้ ว จะเห็นได้ ว่ากัน
ข้ ามปี
สามารถประหยัดเงินหลวงได้ อย่างมากมาย ท่านสังเกตดูโครงการแรกของชุมชนประชาสันติ
4,099,493 บาท เมื่ อ มี ก ารประมูล ราคาลดลงมาที่ 3,048,000 บาท เราประหยัด เงิ น
งบประมาณแผ่นดินได้ 9 แสนกว่าบาท สาหรับโครงการที่สอง เป็ นโครงการของชุมชนบูรพา
ถนนประสานสมุทร ซอย 3 วงเงิน 3,328,873 บาท เราจัดประมูลราคาลดลงเหลือ 2,300,000
บาท ประหยัดได้ อีก ล้ านกว่าบาท ทัง้ สองโครงการเราประหยัดเงินได้ มากมาย ขอตอบข้ อ
ซัก ถามของ ท่ า น สท.ชัย มงคล ที่ ถ ามว่ า ตอนนี ย้ ัง ไม่ ท าสัญ ญา ครั บ ตอนนี ก้ าลัง อยู่ใ น
ขบวนการเซ็ นสัญ ญา และกาลัง จะก่ อสร้ างสัญ ญาก็ จ ะเริ่ ม นับ สัญ ญาตัวนี ค้ าดว่าจะอยู่
ประมาณ 90 วัน ขอกราบเรี ยนให้ ที่ประชุมสภาแห่งนี ้ทราบ ขอบคุณครับ
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ครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ ชี ้แจงในรายละเอียดให้ สภาเทศบาลทราบ เชิญท่าน

(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) สท.ชอบ กริ่งกระโทก ครับ
สมาชิกสภา - เรี ยนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ กระผมนายชอบ กริ่งกระโทก สมาชิกสภา
(นายชอบ กริ่ งกระโทก) เทศบาลตาบลแชะ ขออนุญาตเอ่ยนาม หน้ าเดียวกับท่าน สท.ชัยมงคล ครั บ
โครงการที่สาม ผมขอถามท่านประธานไปถึงผู้บริ หาร ผมได้ เข้ าไปดูร่ องน ้าโครงการก่อสร้ าง
รางระบายน ้า แนวโน้ มเหมือนว่าจะไม่เอาเสาไฟฟ้าออกจากรางระบายนา้ เพราะขณะนี ้ได้
เทพืน้ แล้ วแต่เสาปูนยังไม่ขยับออกจากร่ องน ้า ผมขอเสนอแนะว่า ควรให้ เอาเสาไฟฟ้าออก
จากร่องระบายน ้าทังหมดครั
้
บ
ประธานฯ ครับท่าน สท.ชอบ กริ่งกระโทก อยากให้ ทา่ นผู้บริหารช่วยชี ้แจงเรื่ องนี ้ เชิญท่าน
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) นายกเทศมนตรี ชี ้แจงครับ
นายกเทศมนตรี - ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนาย
(นายสุพจน์ วงศ์ จรั สรวี ) สุพจน์ วงศ์จรัสรวี นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ นี ้ก็เป็ นอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งเทศบาล
ตาบลแชะ ทามาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2549 แต่เรามาเปิ ดประมูลจะสังเกตเห็นว่ายอดเงินก็เช่นกัน
386,398 บาท เหลือเพียงแค่ 280,000 บาท โครงการนี ้ก็ประหยัดเงินแผ่นดินได้ อีก นันบ่
้ งบอก
ถึงการทางานของเทศบาลตาบลแชะที่ผ่านมา เทศบาลสามารถประหยัดเงินให้ กบั แผ่นดินได้
มากมาย โครงการนี ้ห้ างหุ้นส่วนจากัดโชคชัยเคหะภัณฑ์ เป็ นผู้ประมูลได้ และประมาณการ
ก่อสร้ างไปแล้ ว ที่ท่าน สท.ชอบ เป็ นห่วงคือตอนนี ้อยู่ในระหว่างจะย้ ายเสาไฟฟ้า คืออะไรก็
แล้ วแต่ถ้าผิดจากแบบ และแบบนี ้ก็ออกโดยเทศบาลตาบลแชะ แล้ วก็ผ่านสภาแห่งนี ้ไปแล้ ว
ผิดจากแบบไม่ได้ เพราะฉะนันสบายใจได้
้
ขอบคุณครับ
ประธานฯ ครับ ส่วนที่ทา่ นสมาชิกสภาสงสัย ก็ได้ สอบถามคณะผู้บริหารแล้ วนะครับ ท่านผู้บริหารก็ได้
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) ชี ้แจงให้ ทา่ นได้ รับทราบแล้ ว เชิญท่าน สท.ชัยมงคล ครับ
สมาชิกสภา - ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายชัยมงคล
(นายชั ย มงคล หาญอนุ ส รณ์ ) หาญอนุส รณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลแชะ ผมขออนุญาตถามท่า น
ประธานสภาผ่านไปถึงคณะผู้บริ หาร มีอยู่หลายๆ เรื่ องที่ อยู่ในสรุปงบประมาณรายจ่าย จริ งๆ
แล้ ว ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี ้ มันจะเข้ าในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระเบียบวาระหรื อเปล่า
ถ้ าผมพูดนอกเหนือจากระเบียบวาระ ท่านประธานสามารถท้ วงติงผมได้ นะครับ ผมไม่คิดมาก
แต่ผมมองดูแล้ วท่านประธานไม่ได้ เปิ ดระเบียบวาระอื่นๆ ให้ เดี๋ ยวผมจะปรึกษาหารื ออีกครัง้
หนึ่ง เพราะว่าประธานคณะกรรมการชุมชนก็เข้ ามาร่ วมประชุม มีปัญหาต่างๆ ให้ ผ้ ูบริ หาร
ช่วยเหลื อ ถ้ าท่านประธานไม่มี วาระอื่นๆให้ ผมก็ ขอนาเสนอข้ อคิด เดี๋ยวผมจะขอมติในที่
ประชุม อี ก ครั ง้ นะครั บ ส่ว นที่ ผ มอยากจะได้ ในตอนนี ส้ ิ่ ง แรกๆ ก็ คื อ โครงการอะไรต่า งๆ
ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนายก พูดมาเป็ นสิ่งที่ดี คือถนนไม่ว่าจะเป็ นร่ องระบายน ้าอะไรต่างๆ
ก็ได้ รับความเมตตาจากคณะกรรมการชุมชนที่อยูแ่ ถวนัน้ ถ้ าเกิดมีปัญหาอะไร เบอร์ โทรศัพท์
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สท.หรื อบ้ านอยู่ใกล้ ๆ โทรแจ้ ง สท.ในพืน้ ที่ได้ ทันที เราพร้ อมจะไปตรวจสอบ เพราะว่าการ
ประมูลโครงการต่างๆ มันมากมายเหลือเกิน เราก็พยายามพูดตังแต่
้ พ.ศ. 2549 ว่าให้ สท.
เป็ นคณะกรรมการ ตรวจสอบได้ ไหม ก็ไม่สามารถเป็ นได้ แต่ถ้ามีการทางานผิดแบบประธาน
คณะกรรมการชุมชนหรื อกรรมการชุมชนสามารถแจ้ งเราได้ เราจะได้ แจ้ งให้ กบั ฝ่ ายช่าง ให้ เข้ า
ไปตรวจสอบ สิ่ ง หนึ่งที่ ผมอยากนาเสนอหรื อปรึ กษาหารื อ ผ่านท่านประธานฯ ไปถึงคณะ
ผู้บริ หารคือผมอยากจะได้ พนักงานฝ่ ายช่าง ไม่แน่ใจว่ าเปิ ดกรอบได้ อีกหรื อเปล่า ผมต้ องการ
จะได้ ช่างปูน ช่างเหล็ก เอาคนในเขตเทศบาล เครื่ องตัดเหล็กเราก็มี เครื่ องอ็อกเหล็กเราก็มี
ผมต้ อ งการให้ หาคนมารั บ ผิ ด ชอบด้ า นนี ้ พนัก งานสองคนนี ถ้ ้ าเราเปิ ดกรอบมา ท าแต่
เหล็ ก หล่อ หรื อ ฝาท่ อ ระบายน า้ อย่ า งเดี ย ว ผมขอเสนอไม่ ท ราบว่า จะเห็ น ด้ ว ยไหมครั บ
ขอบคุณครับ
ประธานฯ ครับ ในส่วนนี ้ก็เกี่ยวกับการก่อสร้ าง ท่าน สท. ก็ได้ ฝากสอบถามมา ก็แล้ วแต่ทา่ นนายกฯ จะ
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) พิจารณาชี ้แจงก็ได้ ไม่ชี ้แจงก็ได้ เป็ นหน้ าที่ของท่านนายก ขอเชิญท่าน นายก ครับ
นายกเทศมนตรี - ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายสุพจน์
(นายสุพจน์ วงศ์ จรั สรวี ) วงศ์จรัสรวี นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ก่อนจะเข้ าคาถามของท่าน สท.ชัยมงคล
หาญอนุสรณ์ นะครับ ซึง่ จริงๆ แล้ วผมเห็นใจท่านมากๆ เพราะว่าระเบียบวาระอื่นๆ มันหายไป
ไม่ มี สิ ท ธิ ถ ามกัน เพราะไม่มี ก ารบรรจุร ะเบี ย บวาระอื่ น ๆ ซึ่ง มัน กลายเป็ นว่ า สภาแห่ ง นี ้
ไม่สามารถสื่อสารกับฝ่ ายผู้บริ หารได้ อย่างทุกทีที่ปฏิบตั ิมา ทาให้ การสื่อสารต่างๆ ที่ท่านเป็ น
ตัวแทนของประชาชนที่ดีอยูแ่ ล้ ว ช่องทางมันไม่มี ที่ผ่านมาเคยมี แต่ตอนนี ้ไม่มี เพราะฉะนันก็
้
ไม่เป็ นไร เมื่อท่านถามมาประเด็นนี ท้ ่านประธานอนุญาตให้ ผมตอบ ก็ ขออนุญาตตอบสันๆ
้
นะครับ แต่ถ้าเป็ นรายละเอียดต่างๆ ที่จะเอาเยอะๆ ถามได้ หลังเลิกประชุม สองโครงการที่
ท่าน สท.ชัยมงคล ถามเรื่ องท่อของชุมชนประชาสันติ กับท่อของชุมชนบูรพา เทศบาลตาบล
แชะประหยัดงบประมาณแผ่นดินไปเกื อบ 30 % โครงการนีม้ ีสัญญาไว้ ที่ 120 วัน หรื อ 4
เดือนและจะเซ็นสัญญากันต้ นเดือนธันวาคม เพราะฉะนันท่
้ านนับไปเลย ธันวาคม , มกราคม
, กุม ภาพันธ์ , มี นาคม , เดือนมี นาคมต้ องเสร็ จ ทัง้ 2 เส้ น ถ้ าไม่เสร็ จ นับวันปรั บ ได้ เลย
สาหรับงานบริ หารงานบุคคล ผมกราบเรี ยนในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี ้ด้ วยความเคารพ
กรอบการบริ หารงานบุคคลนี ้ อานาจของนายกเทศมนตรี มีจานวนจากัดในการที่จะรับคนเข้ า
ทางาน เพราะก่อนที่จะรับใครเข้ าทางานเรื่ องต้ องผ่านทางจังหวัดและเข้ า ก.จังหวัด การรับ
พนักงาน กรอบคือ 1 ปี เปิ ดกรอบเพียงแค่ 3 ครัง้ นันคื
้ อ 4 เดือน ต่อ 1 ครัง้ ถ้ าพลาดตรงนี ้แล้ ว
ก็ต้องรอกันใหม่ ในการบริ หารงานบุคคลมีเงื่อนไขที่ 40 % และ 40 % คือรายจ่ายประจา ซึ่ง
ต้ องกันเอาไว้ ตลอดในทุกงบประมาณ 40 % คือเงินที่นามาจ่ายเงินเดือนพนักงาน ถ้ าเราจ่าย
เงิ นเดือนเยอะ เงิ นที่ เราจะนามาบริ หารในการก่อสร้ างก็ จ ะลดลง อยู่ที่ว่าเราจะจัดความ
สอดคล้ องความสมดุลได้ อย่างไร ในการใช้ คนให้ เหมาะสมกับงานใช้ คนให้ ถกู ต้ องกับงานและ
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลให้ ได้ มากที่สดุ ขอกราบขอบพระคุณครับ
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ประธานฯ
- ครับ ต้ องขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ ชี ้แจง ในระเบียบวาระที่ 4 ก็เป็ นเรื่ องของ
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) รายงานการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของเทศบาลเมื่อปี พ.ศ. 2549 ยังมีโครงการที่ยงั ไม่ได้
ทาในงบประมาณปี 2549 มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอะไรอีกไหมครับ เชิญท่าน สท.วีระศักดิ์
สมาชิกสภา - เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะที่เคารพทุกท่าน ผมนายวีรศักดิ์
(นายวี ร ศั ก ดิ์ สุ ร ะวงศ์ วั ฒ นา) สุ ร ะวงศ์ วั ฒ นา อยากเรี ย นถามท่ า นประธานสภาผ่ า นไปถึ ง ท่ า น
นายกเทศมนตรี นะครับ คืออย่างนี ้นะครับเมื่อวาระการประชุมครัง้ ก่ อนๆ เมื่อ 2 ครัง้ ที่ผ่านมา
ผมจาไม่ได้ ว่า วันไหน ประชุมครัง้ ไหน แต่ฝ่ายบริ หารได้ ขอเงินเพิ่มเติมในการซ่อมหอนาฬิกา
ที่บอกว่านาฬิกาตายแล้ วก็เงินไม่พอจะซ่อม ผมไม่ร้ ูวา่ มันจะฟื น้ ตอนไหน อยากให้ ท่านนายกฯ
ชี ้แจงด้ วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานฯ
- ก็ขอขอบคุณท่านวีรศักดิ์ ครับ เชิญท่านนายกชี ้แจงให้ สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบครับ
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช)
นายกเทศมนตรี - ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายสุพจน์ วงศ์จรัสรวี
(นายสุพจน์ วงศ์ จรัสรวี) นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ก็ขอกราบขอบพระคุณในความเป็ นห่วง ของท่าน วีรศักดิ์
สุระวงศ์วฒ
ั นา สาหรับเรื่ องนาฬิกา ครัง้ ที่แล้ วยังจากันได้ เราไม่ได้ ขอเงินเพิ่ม แต่เราขอลดเงิน
ลดลงไป เพราะคาดว่าตอนนันท่
้ านรองกมล , ท่านรองภวัต ติดต่อไปแล้ วด้ วยความมัน่ ใจว่า
ถ้ าเราลดจานวนเงินแล้ ว สามารถจะทาได้ พอดีๆ โดยที่ว่าทางบริ ษัทมาดูรอบแรก ก็ดแู ล้ วว่า
น่าจะทาได้ คยุ กันเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่พอเอาเข้ าจริ งๆมันเป็ นเรื่ องใหญ่กว่านันอี
้ ก มันทาไม่ได้ ใน
วงเงินที่เราลดลงมา ทาแล้ วต้ องมาเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการซ่อมบารุงอีก ตอนนี ้กาลัง
เรี ยกบริ ษัทอีกบริ ษัทหนึ่งเข้ ามาดูว่าในการซ่อมหรื อการเปลี่ย นแปลงอย่างไหนจะดีที่สดุ เป็ น
ทางเลือกที่ดีที่สดุ ของหอนาฬิกา ซึ่งกาลังอยู่ในกระบวนการ ซึ่งเมื่อได้ บริ ษัทแล้ วก็ต้องเพิ่มขอ
ที่ประชุมสภาเพื่อเพิ่มรายการแบบการจัดซื ้อจัดจ้ างอีกเหมือนเดิม ขอบคุณครับ
ประธานฯ
- ครับ ก็ขอขอบพระคุณท่านนายกฯนะครับ ที่ได้ ชี ้แจงรายละเอียดในส่วนนี ้เพิ่มเติม มีทา่ นใด
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) จะสอบถามหรื อไม่ เชิญท่าน สท.คมสันต์ ครับ
สมาชิกสภา - กราบเรี ยนท่านประธานสภา คณะผู้บริ หาร และท่านสมาชิ กสภาทุกท่านครับ ผมนายคน
สันต์
(นายคมสันต์ ไม้ กระโทก) ไม้ กระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการอีกหนึ่ง
โครงการ ถามท่านประธานสภาถึงท่านนายกฯ เรื่ องโครงการบูรณะซ่อมแซมตลาดราชพัสดุ
ดาเนินการไปถึงไหนแล้ ว จะทาตอนไหนและตลาดจะมีการย้ ายเมื่อไหร่ครับ
ประธานฯ
- ครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านคมสันต์ เชิญคณะบริหารได้ ชี ้แจงให้ สมาชิกสภาทราบ
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) รายละเอียดครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายกเทศมนตรี - ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติที่เคารพกระผมนายสุพจน์
(นายสุพจน์ วงศ์ จรัสรวี) วงศ์จรัสรวี นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
คมสันต์ ไม้ กระโทก ที่ได้ เป็ นห่วง เรื่ องตลาดเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนเป็ นเรื่ องที่กระทบอย่าง
รุนแรงเพราะฉะนันการท
้
าตลาดให้ ดี ขอเรี ยนอย่างนี ้นะครับ ที่ผา่ นมาเรามีแต่พดู ว่า
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ย้ ายตลาดๆ ผมขอให้ เปลี่ยนเป็ นว่าเราจะปรับปรุงตลาด ไม่ได้ ย้ายเพราะการย้ ายจากที่หนึ่งไป
ที่หนึง่ มันโกลาหลแน่นอน อะไรที่ไม่ดี ก็ทาให้ ดี เช่นพื ้นมันไม่ดี ก็ทาให้ พื ้นดี รางระบายน ้าไม่ดี
ขัง เหม็นเน่า ก็ทาให้ ดี โครงสร้ างตรงไหนชารุดก็ปรับปรุงพร้ อมกับจัดระเบียบตลาดให้ ดี จริ งๆ
แล้ วแผนของการรองรับที่ด้านหลังร้ านกิตติโพโต้ ที่ไปลานอเนกประสงค์ ตรงนันคื
้ อจะรองรับได้
ส่วนหนึ่ง รองรับพักเอาไว้ คือไม่ให้ การค้ าขายสะดุด มีการดาเนินการค้ าขายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะกลับเข้ ามาสู่พื ้นที่ที่ดีกว่าเดิม ขอกราบขอบพระคุณที่ประชุมสภาแห่ งนี ้มาด้ วยความ
เคารพครับ
ประธานฯ
- ครับ ขอบคุณท่านนายกที่ได้ ชี ้แจงในส่วนนี ้เพิ่มเติมนะครับ ครับระเบียบวาระที่ 4 รายงานผล
(นายชลธิ ศ วั ช รธี รเดช) การปฏิ บัติง านของผู้บริ หาร พ.ศ. 2549 ก็ ไ ด้ ให้ ท่า นสมาชิ กสภาสอบถามมา
พอสมควรนะครับ คณะผู้บริหารได้ มาชี ้แจงให้ ทราบถึงผลการดาเนินงาน ต้ องขอขอบคุณท่าน
นายกที่ได้ ชี ้แจงในส่วนนี ้นะครับ ต่อไปก็เข้ าสูร่ ะเบียบวาระที่ 5
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การแจ้ งวันประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกของปี พ.ศ. 2550
ประธานฯ
ตามที่สภาเทศบาลได้ มีมติเมื่อครัง้ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึง่ เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) 2549 มีมติกาหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม สามัญ ประจาปี 2550
ในเดือน กุมภาพันธ์ 2550 ตังแต่
้ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2550 จึงแจ้ ง
ให้ ทกุ ท่านรับทราบ และสภาจะเรี ยกประชุมอีกครัง้ หนึ่ง เทศบาลตาบลแชะประชุมสภา ครบ
4 ครัง้ มาประชุมตามระเบียบข้ อบังคับ 1 ปี ประชุมสภาก็ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ตามระเบียบวาระ
การประชุมสภา จากการที่ผมไปอบรมการประชุมสภามาเขาก็ต้องให้ เคร่ งคัดต่อกฎระเบียบ
การประชุมสภา แต่ก่อนเราก็อะลุ่มอล่วยกันนะครับ จากการประชุมสภาเราไม่เคยตังกระทู
้
้
เขียนกระทู้ถามกันเลย เขาบอกให้ ตอ่ ไปถ้ าจะถามคล้ ายๆ กับวาระอื่นๆ เราต้ องตังกระทู
้
้ ถาม
ผมจึง ได้ แจ้ ง กับสมาชิ กเมื่ อครั ง้ ก่อนไปแล้ วว่า ถ้ าท่านจะถามอะไรก็ ต้องตัง้ กระทู้ถามมา
คือต้ องการให้ ทาถูกต้ อ งตามระเบี ยบ ตามข้ อบัง คับอย่า งเช่น ข้ อ 90 กระทู้ถ ามต้ องไม่มี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. ไม่มีข้อความพึงประชดเสียดสีกลัน่ แกล้ งใส่ร้ายผู้อื่น
2. เคลือบคลุมหรื อเข้ าใจยาก
3. ในเรื่ องที่ได้ ตอบไปแล้ วหรื อเรื่ องที่ได้ ชี ้แจงแล้ วว่าไม่ตอบ
4. เรื่ องที่มีประเด็นคาถามซ ้ากระทู้ถามที่มีผ้ เู สนอมาก่อน
5. เพื่อให้ ออกความเห็น
6. ในปั ญหาข้ อกฎหมาย
7. เรื่ องที่ไม่มีเนื ้อหาสาระสาคัญ
8. เพื่อทราบกิจการของบุคคลใดบุคคลหนึง่ เว้ นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้ าที่ราชการ

- 10 ก็ขอแจ้ งให้ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ รับทราบและขอให้ ท่านปฏิบตั ิตามระเบียบการประชุม
สภานะครับ เชิญท่าน สท.ชัยมงคล ครับ
สมาชิกสภา - เรี ยนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ผมนายชัยมงคล
(นายชัยมงคล หาญอนุสรณ์ ) หาญอนุสรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ จริงอยูค่ รับระเบียบถูกต้ องมีทงั ้
กระทู้สดและก็กระทู้แห้ งกระทู้ที่เป็ นหลักฐานขึ ้นมานันเป็
้ น การบังคับผู้บริหารตอบถูกต้ องไหม
ครับท่านประธาน ส่วนกระทู้ที่ถามขึ ้นมา เราไม่สามารถจะบังคับท่านผู้บริ หารตอบแต่ด้วย
ความโชคดีของพวกเรา คณะผู้บริ หารของเราตอบทุกครัง้ แต่ในสิ่งที่ท่านประธานปฏิ บตั ิมา
ตังแต่
้ ต้น แต่บดั นี ้ท่านประธานขาดหายไปลืมปฏิบตั ิก็คือ ก่อนที่จะมีการเปิ ดประชุมชาวบ้ าน
เขามีเรื่ องอะไรที่เดือดร้ อนมาพบปะพูดคุยได้ เป็ นสิ่งที่ทา่ นประธานหายไปนะครับ
ประธานฯ ครับในส่วนนี ้ผมได้ แจ้ งไปแล้ วว่า หลังจากปิ ดการประชุมเราค่อยคุยกันต่อ เพราะมันไม่เกี่ยว
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) กับการประชุม ไม่ได้ บรรจุในระเบียบวาระการประชุม เมื่อประชุมเสร็จแล้ ว ให้ ทา่ น
สมาชิกสภาหรื อท่านผู้มีเกียรติทกุ ทุกท่านได้ พดู คุยปรึกษาหารื อกันได้
สมาชิกสภา - ครับ ขอบคุณท่านประธานที่ชี ้แจง คือที่ผมพูดว่าสิ่งที่ทา่ นประธานหายไป หมายความว่า ให้
(นายชัยมงคล หาญอนุสรณ์ ) ประธานคณะกรรมการกรรมการชุมชนแจ้ งความเดือดร้ อนว่าเขาเดือดร้ อน
อะไรตรงไหน อย่างไร ตามนโยบายของท่านประธาน เดี๋ยวประธานคณะกรรมการชุมชนต่างๆ
เข้ ามาถามท่านสมาชิ กสภาเทศบาลไม่ร้ ู จะตอบเขาอย่างไร ณ ปั จจุบนั นี ้ผมก็ตอบเขาว่ามัน
เป็ นอ านาจของประธานสภา ที่ จ ะให้ มี ว าระอื่ น ๆ มี ห รื อ ไม่ มี ก็ ไ ด้ หรื อ จะให้ ประธาน
คณะกรรมการชุมชนที่ทา่ นประธานเซ็นชื่อ จัดให้ มีการเซ็นชื่อลงนามในหนังสือเรี ยนเชิญเข้ าที่
ประชุมมานัง่ เฉยๆแล้ วไม่ได้ พดู อะไร ท่านประธานลองพิจารณาดูไม่จาเป็ นต้ องทาในวาระนี ้ก็
ได้ ครั บ วาระหน้ าก็ ไ ด้ เพราะชาวบ้ านเขาเดือดร้ อน เราเข้ ามาโดยเสี ยงของชาวบ้ าน ท่าน
ประธานเคยมี อุด มคติบอกว่า ชาวบ้ า นมี ปัญ หาเดือ ดร้ อนอะไรสามารถที่ จ ะแจ้ ง ได้ ท่า น
ประธานปฏิบตั ิมาตัง้ 2 – 3 ปี แล้ วนะครับ เหลืออีกแค่ปีกว่าๆ ท่านประธานไม่สามารถที่จะ
สนองความต้ องการให้ กบั ชาวบ้ าน ที่จะแจ้ งความเดือดร้ อนผ่านสภาแห่งนี ้ ไม่ได้ เชียวหรื อครับ
ขอบคุณครับ
ประธานฯ
- ครับ ก็ขอขอบคุณท่านชัยมงคลนะครับ เพราะว่าหลังจากที่ผมได้ ไปอบรมการประชุมสภามา
(นายชลธิศ วัชรธี รเดช) ต่อไปต้ องเอาตามระเบียบข้ อบังคับ กระทู้ถามเขาก็มีระเบียบแบบฟอร์ มให้ ท่าน
สมาชิกกรอก ก่อนการประชุมสภาทุกครัง้ เราก็ได้ รับทราบล่วงหน้ าหลายเดือน ถ้ าจะมีเรื่ องจะ
ถามอะไรกับฝ่ ายบริ หาร ก็ทาหนัง สือมาฝากที่เลขานุการสภาได้ แล้ วผมจะบรรจุเข้ าระเบียบ
วาระการประชุม ให้ ผมต้ องการที่จะทาอะไรให้ ถูกระเบียบ อย่างที่ท่านบอกที่ ขอให้ ประธาน
กรรมการชุมชนได้ พดู คุยเสนอแนะ เอาเป็ นว่าหลังจากปิ ดการประชุมสภาแล้ ว เราค่อยคุยกัน
คุยเรื่ องทัว่ ไปได้ จะได้ ถกู ต้ องตามระเบียบครับ เพราะว่าถ้ าคุยกันก่อนการประชุมมันจะไม่มีที่
สิ ้นสุด มันก็จะเลยเวลาการประชุมสภาไป ต่อไปหลังจากการปิ ดประชุมแล้ วเราก็ค่อยมาคุย
กัน
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สมาชิกสภา - ท่านประธานที่เคารพ คือผมได้ กราบเรี ยนท่านประธานดังนี ้นะครับว่า สิ่งแรกที่พงึ ปฏิบตั นิ นั ้
(นายชัยมงคล หาญอนุสรณ์ ) คือระเบียบวาระอื่นๆ มันเป็ นหน้ าที่ของพวกเราสมาชิกสภาเทศบาลรวมไป
ถึงสภาแห่งนี ้ด้ วย คือเราต้ องการให้ มีระเบียบวาระอื่นๆ บรรจุเข้ าไป เลิกประชุมแล้ วคุยกันได้
หมดถูกต้ อง ทีนี ้ท่านประธานสภาครับ ท่านปฏิบตั ิ มาตังแต่
้ มีการประชุมตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547
ก่อนที่ท่านประธานสภาจะจุดธูปเทียน ก่อนที่ท่านประธานสภาจะเปิ ดประชุมท่านประธาน
ปฏิ บตั ิม าคือให้ ชาวบ้ านแจ้ ง ความเดือดร้ อน สิ่งนัน้ นะมันได้ ขาดหายไปครับท่านประธาน
ขอบคุณครับ
ประธานฯ
- ครับ ขอบคุณครับ ผมเคยทามาก่อนหน้ านี ้ ผมขอเอาไว้ หลังการปิ ดประชุมสภาเทศบาล
(นายชลธิศ วัชรธี รเดช) จะได้ พูดคุยกันสอบถามอะไรกันได้ นานๆ หน่อย คืออย่างนีผ้ มขอชีแ้ จงในส่วนนี ้
นะครับ เชิญท่าน สท.ชอบ ครับ
สมาชิกสภา - กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เคารพกระผม นายชอบ กริ่งกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล
(นายชอบ กริ่ งกระโทก) ตาบลแชะ ผมขออนุญาต เอยนามท่านชัยมงคล ผมเห็นดีด้วยกับท่านชัยมงคล
ที่ถามท่านประธาน การที่เชิญประธานคณะกรรมการชุมชนมาร่ วมประชุม เมื่อเขาไม่สามารถ
พูดในสภาได้ ผมว่า ก็ไม่น่าจะเชิญเขามา มันเสียเวลาทามาหากินเขานะครับ อีกส่วนหนึ่ง
รายได้ ตา่ งๆเขาก็ไม่มีที่จะมาทดแทนในส่วนนี ้ ผมเห็นว่าไม่ควรแจ้ งให้ เขาเข้ ามาร่วมประชุมนะ
ครับ สองถ้ าต้ องการถามนอกเหนือจากท่านที่ เสนอลงมาเป็ นกระทู้ถาม บางอย่างมันก็คงจะ
ไม่ทันกับเหตุก ารณ์ ถ้ าเราจะเอาแต่ยึดกับระเบี ยบ ปั ญหาที่ เ ราจะมาพูดในที่ ประชุม สภา
บางครัง้ เรื่ องบางเรื่ องอาจจะเกิดเมื่อวานนี ้ แต่เราจะเอาไปบรรจุลงในระเบียบ ตังกระทู
้
้ ถามคง
ไม่ทนั นะครับ ขอบคุณครับ
ประธานฯ
- ขอบคุณท่าน สท.ชอบ ครับ ครัง้ ก่อนผมเคยทาแบบนัน้ จุดธูปเทียนเสร็จผมก็มานัง่ บอกว่า
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช) ผมขอเวลานอก ก็มีบางท่านท้ วงติงว่า จุดธูปเทีย นเสร็ จแล้ วต้ องประชุมเลย ผมโดน
ต่อว่า ผมก็เลยคิดว่าเอาไว้ ปิดประชุมสภาแล้ วถึงจะพูดคุยกับประธานกรรมการชุมชน หรื อเอา
แบบนีก้ ็แล้ วกันครับ การประชุมสภาครัง้ ต่อไปผมจะนัดประธานกรรมการชุมชน ท่านเลขา
สภา ออกหนังสือเชิญเวลา 09.30 น. แต่ประชุมสภาเวลา 10.00 น. พูดคุยกันก่อนพอถึงเวลา
10.00 น.แล้ วก็ขอพักก่อน เพราะว่าหลังจากประชุมสภาเสร็ จแล้ ว ก็พูดคุยกันต่อได้ ก็ขอให้
ปฏิบตั ติ ามระเบียบในส่วนนี ้ด้ วย ก็เป็ นอันว่าเอาตามนี ้แล้ วกันนะครับ เชิญท่าน ศิริมาศ ครับ
รองประธานฯ - เรี ยนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ดิฉนั นางสาว
(น.ส.ศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์ ) ศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ดิฉันอยากกราบ
เรี ยนท่านประธานสภาว่า ที่ ท่านประธานว่ามีผ้ ูท้วงติง ดิฉันอยากให้ ท่านประธานสภาคิด
ทบทวนดูว่า ตังแต่
้ ที่เราได้ เข้ ามาทาหน้ าที่ ที่เทศบาลตาบลแชะ เริ่ มต้ นประชุมจุดเริ่ มต้ นของ
ท่านประธานสภาที่ทกุ คนประท้ วงไม่ให้ พูด ให้ เข้ าระเบียบวาระท่านลองไปดูเ ทปของท่านเอง
ว่าท่านพูดเป็ นการใช้ เวลาไม่สมควรหรื อเปล่า ดิฉนั อยากจะกราบเรี ยนท่าน
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ประธานว่าลองเช็คดูดีๆ ก่อนคนที่ท้วงติงในวาระที่ท่านอธิบาย แล้ วตอบข้ อกล่า วหาในวันนี ้
ขอบคุณค่ะ
ประธานฯ
- ครับ เชิญท่าน สท.ชัยมงคล ครับ
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช)
สมาชิกสภา - ท่านประธานสภาที่เคารพครับ จริงๆ แล้ วถ้ าเกิดมีใครท้ วงติงท่านประธานตรงๆ ผมว่าท่าน
(นายชัยมงคล หาญอนุสรณ์ ) ประธานควรจะรับฟั งว่า สิ่งที่เขาท้ วงติงมาถูกต้ องไหม ถ้ าคิดว่าจุดธูปเทียน
แล้ ว เปิ ดประชุมทันทีก็ไม่สามารถที่จะให้ ชมุ ชนสามารถเสนอแนะได้ อันนันก็
้ ถกู ต้ อง แต่ในสิ่ง
ที่ ท่ า นประธานปฏิ บัติ ม าก็ เ คยมี ค รั บ ยัง ไม่ จุด ธู ป เที ย น ท่ า นประธานก็ ยัง เปิ ดโอกาสให้
คณะกรรมการชุมชนพูด ท่านประธานบอกว่าจะเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. แล้ วจะให้ ชมุ ชนพูด
เวลา 09.30 น. นั่นแสดงว่านอกรอบ พอประชุม นอกรอบสมาชิ กสภาท่านอื่ นๆ ไม่ม าก็ ไ ด้
อาจจะมาเวลา 10.00 น. เพราะฉะนันสมาชิ
้
กสภาทุกท่านก็อยากจะมารับฟั งปั ญหาของชุมชน
ด้ วย ผมขอร้ องท่านประธานเถอะครับ ก่อนที่จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อเป็ นการเปิ ด
ประชุม ผมอยากให้ ท่านประธานถามซักนิดเถอะว่าชุมชนมีปัญหาอะไร เราคุยกันนอกรอบ
ก่อนท่านประธานสภาขึน้ ไปนั่ง ได้ เหมื อ นที่ ท่า นประธานสภาเคยปฏิ บัติม า ไม่ใช่ว่าท่า น
ประธานสภาไม่เคยปฏิบตั ิ ท่านประธานเคยปฏิบตั ิแล้ วดีและถูกต้ องด้ วย ท่านประธานจะเอา
กฎระเบียบมาหักล้ างความถูกต้ องความชอบธรรม ท่านประธานลองคิดดูนะครับ ขอบคุณ
ครับ
ประธานฯ
- ขอบคุณครับที่ทา่ นชัยมงคลเสนอมา เอาแบบนี ้ก็แล้ วกันครับ เพราะว่าถ้ าผมเคยทาแบบครัง้
(นายชลธิศ วัชรธี รเดช) ก่อนที่จะขึ ้นมาจุดธูปเทียน แล้ วขอเวลานอก ก็มีคนท้ วงติงผมมา เอาแบบนี ้ได้ ไหม
ครับ ผมปรึ กษาท่านสมาชิกสภา ที่ท่านเสนอมาผมขึ ้นมาเสร็ จ ผมขออนุญาตมานัง่ ก่อน ผม
ขอยังไม่จดุ ธูปเทียนเป็ นการเปิ ดจะดีไหมครับ ท่านเห็นด้ วยไหมครับ เชิญท่าน สท.ชัยมงคล
สมาชิกสภา - เดี๋ยวนะครับท่านประธาน ผมขอขัดท่านประธานหน่อยนะครับ ถูกต้ องแล้ วครับท่าน
(นายชัยมงคล หาญอนุสรณ์ ) ประธานสภาทาเหมือนเดิน ถ้ าผมจะขอเสนอท่านประธานสภาในกรณีที่ยงั
ไม่เปิ ดประชุมนะครับ ให้ เรี ยกนอกเหนือจากสมาชิกสภาแล้ ว ให้ เรี ยกท่านปลัดสันติให้ เข้ ามาที่
ประชุม เข้ ามารับฟั งความเดือดร้ อยของชาวบ้ าน ร่ วมไปถึงหัวหน้ าส่วนต่างๆ ให้ มารับฟั ง
ปั ญหาด้ วยเผื่อในบางครัง้ ผู้บริหารอย่างเดียว ท่านมีภารกิจเยอะ ท่านอาจจะช่วยรับฟั งปั ญหา
ต่างๆได้ ขอบคุณครับ
ประธานฯ
- ครับก็ขอบคุณครับที่ทา่ นเสนอ เข้ ามาเอาแบบนี ้ก็แล้ วกัน การประชุมสภาครัง้ ต่อไปก็ให้
(นายชลธิศ วัชรธี รเดช) เลขานุการสภาทาหนังสือเชิญหัวหน้ าฝ่ าย เจ้ าหน้ าที่ แต่ละฝ่ ายเชิญเข้ ามาประชุม
สภา ปั ญ หาต่า งๆ ของชาวบ้ า นตัง้ แต่เ วลา 09.30 น.นะครั บ ออกหนัง สื อ เชิ ญ ก็ แ ล้ ว กัน
เพราะว่า จะไปบีบบังคับเขาก็ไม่ได้ เพราะว่าเราประชุมสภา ตามที่จริ งเขาก็ขึ ้นตรงกับฝ่ าย

บริ หารนะครับ เราก็ไม่มีอานาจให้ เขามา ปกติฝ่ายบริ หารก็ให้ พนักงานของแต่ละฝ่ าย เตรี ยม
เอกสารมาชี ้แจงอยู่แล้ วนะครับ เมื่อท่านเสนอมาผมก็เห็นดีด้วยนะครับ ผมจะทาหนังสือเชิญ
เขาเข้ ามาร่วมประชุมในครัง้ หน้ านะครับ
13 สมาชิกสภา - ท่านประธานครับ ผมดีใจแทนชุมชน ท่านประธานสามารถรับปากกับชุมชนได้ เลยว่าการ
(นายชัยมงคล หาญอนุสรณ์ ) ประชุมคราวหน้ า ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ท่านประธานจะกลับมาเป็ น
ประธานคนเดิม คือจะให้ ชุมชนถามได้ ณ ปั จจุบนั นี ้ที่ท่านประธานนันขาดหายไป
้
ถ้ าเกิดว่า
ท่านประธานรับปากว่าต่อไปนี ้จะทาเหมือนเดิม ชุมชนจะได้ ดีใจ ขอบคุณครับ
ประธานฯ
- ครับ เอาเป็ นว่าผมถามท่านสมาชิกสภาเป็ นมติของท่านนะครั บ ท่านเอาแบบนี ้ ผมขอถาม
อีก
(นายชลธิศ วัชรธี รเดช) ครัง้ หนึ่งนะครับ จะได้ บนั ทึก เลยว่ามีท่านใดเห็นชอบว่าตามที่ท่ าน สท.ชัยมงคล
เสนอมา ก่อนเปิ ดการประชุมสภาจะให้ ชมุ ชนต่างๆ แจ้ งปั ญหาทุกข์สขุ เสนอต่อสภา เอาแบบ
นี ้เวลา 09.30 น.ถึง 10.00 น. ถ้ ามันจะยืดเยื ้อผมก็จะขอพักก่อนพอหลังจากปิ ดประชุมสภา
แล้ ว ก็ค่อยคุยกันต่อ และปั ญหาอะไร ก็ขอให้ สมาชิกสภาร่ วมกันเสนอบรรจุเข้ าในระเบียบ
วาระการประชุมสภาครัง้ หน้ า เอาตามนี ้ก็แล้ วกัน ผมจะขอมตินะครับ ถ้ าสมาชิกสภาเห็นชอบ
ตามที่ ท่านชัย มงคลเสนอ ตามที่ ผ มพูดไปเมื่ อครู่ นีว้ ่าจะให้ เ ปิ ดประชุม สภาเชิ ญประธาน
คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ าฝ่ าย มาเวลา 09.30 น. พูดคุยกันก่อนแล้ ว
จึงค่อยเปิ ดประชุมสภานอกรอบ มาเวลา 09.30 น. ค่อยเปิ ดประชุมสภา เอาแบบนีน้ ะครับ
ถ้ าท่านเห็นด้ วยกรุณายกมือขึ ้นด้ วยครับ
มติท่ ปี ระชุม ยกมือให้ ความเห็นชอบ 11 เสียง เป็ นเอกฉันท์
ประธานฯ ครับ ก็ต้องขอขอบคุณ วันนี ้ก็ได้ ปรึกษาหารื อกันเพราะเป็ นหน้ าที่ของสมาชิกสภาและความ
(นายชลธิ ศ วั ช รธี ร เดช) ต้ อ งการของสมาชิ ก สภานะครั บ ผมก็ ต้ องขอขอบคุณ ทุก ท่า น ขอบคุณ ท่ า น
นายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านทีปรึกษา ท่านเลขาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานคณะกรรมการชุม ชน พนักงานเทศบาล ที่ให้ เกียรติร่วมประชุมใน
วันนี ้ เวลาการประชุม สภาในวันนี ก้ ็เป็ นเวลาพอสมควรแล้ ว หลังปิ ดการประชุมสภาผมจะ
สอบถามว่าท่านมีปัญหาอะไรบ้ าง ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ผมขอปิ ดการประชุมสภา
เทศบาลครับ ขอบคุณครับ
- ปิ ดประชุม 12.10 น. (ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายภพธร ชัยยุตต์)
(ลงชื่อ)
กรรมการ/เลขานุการ

ผู้บนั ทึก
(นายวิโรจน์ ยิ ้มกระโทก)
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ 1

(ลงชื่อ)

ตรวจแล้ วถูกต้ อง
(นางเพชรา มักขุนทด)
นักบริ หารงานทัว่ ไป 6

(นางศรี นวล พันธุ์ขนุ แก้ ว)
(ลงชื่อ)
ประชุม
(นางสาวณิชกุล อัครเมธีกลุ )

กรรมการ

เลขานุการสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)
รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร
(นายชลธิศ วัชรธีรเดช)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ

