บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2555
วันที่ 11 กันยายน 2555
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ (ชั้น 2)
.....................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ

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

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายธนดล ชัยยุตต์
นายชลธิศ วัชรธีรเดช
นายพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์
นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
นายสมพร เยื่องธนากร
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าฟัง
นางสาวสังคม หกกระโทก
นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก
นายแสง โสบกระโทก
นางเกษศิรินทร์ พงษ์พยัฆ
นายจาเริญ หยิมกระโทก
นางละออรัตน์ ฐนยศ
นางรุ่งอรุณ เจริญการ
นางใช่
องค์การ
พ.จ.อ. หญิง กษมาพร บุญมาศ
นายไผ่ สถิตธรรมรัตน์
นายยุทธชัย แสนสุข

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรีตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรีตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรีตาบลแชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล

ธนดล ชัยยุตต์
ชลธิศ วัชรธีรเดช
ลากิจ
ฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
สมพร เยื่องธนากร
โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6
เจ้าพนักงานธุรการ 4
กรรมการชุมชนบูรพา
กรรมการชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยฯ
ประธานชุมชนก้าวใหม่รุ่งเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการชุมชนเพ็ชรพระพรหม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

วิโรจน์ ยิ้มกระโทก
แสง โสบกระโทก
เกษศิรินทร์ พงษ์พยัฆ
จาเริญ หยิมกระโทก
ละออรัตน์ ฐนยศ
รุ่งอรุณ เจริญการ
ใช่
องค์การ
กษมาพร บุญมาศ
ไผ่ สถิตธรรมรัตน์
ยุทธชัย แสนสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิและทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี

หัวหน้ากองช่าง

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ ได้เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้า
ที่ป ระชุ มและนั่ ง ประจ าที่ ตามที่ ได้ จัด ไว้ ประธานสภาเทศบาลต าบลแชะจุด ธูป เที ยนบูช า
พระรัตนตรัย และไหว้พระสวดมนต์โดยพร้อม เพรียงกัน และได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลแชะ สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2555 ครั้ ง ที่ 1 / 2555 วั น ที่
11 กันยายน 2555
ขอสวั ส ดี ค ณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ ประธานคณะ
กรรมการชุมชน กรรมการชุมชม และประชาชนผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะเปิดการ
ประชุ มสภาเทศบาลในวั นนี้ ขอเชิ ญ ท่า นประธานคณะกรรมการชุม ชน กรรมการชุม ชน
และประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งเรื่องหรือแสดงความคิดเห็นให้กับทางคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอข้อคิดเห็นอะไรหรือไม่ค่ะ
(ปรากฏว่าไม่มี) ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 ค่ะ

-3ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2555 เพราะ
ประธานสภาเทศบาล ระยะการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ที่สาม ผ่านพ้นไปแล้ว จึงขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลครั้งนี้
วันนี้ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ ได้ส่งหนังสือลากิจ เนื่อง
การติดภารกิจส่วนตัวที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลได้
ประธานสภาเทศบาลเอง วันนี้ไม่สบาย จึงขอเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาลขึ้นมา
ปฏิบัติหน้าที่แทน เชิญค่ะ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

ขอกราบสวัสดี ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้ากองทุกกอง ประธานคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ชุมชน และประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะทุกท่าน ผมนาย
บุญเชียง เกื้ออังสกุล รองประธานสภาเทศบาล ขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 ครับ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจาปี 2555
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจาปี
รองประธานสภาเทศบาล
พ.ศ. 2555 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 บัดนี้ เลขานุการสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุม พร้อมรับรองรายงานการประชุมแล้ว
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในรายละเอียด ว่าจะแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อความใดหรือไม่ และขอให้รับรองรายงานการประชุมต่ อไป มีท่านสมาชิกสภา
เทศบาล มี ข้ อ แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลแชะหรื อ ไม่ เชิ ญ ท่ า น
สท. บรรจง ครับ
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ครั้งที่แล้ว ตรวจเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดี แต่ผมยังมีข้อสงสัยอยู่
ในหน้าที่ 13 ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เปิดไปพร้อมกัน ตรงข้อความที่ว่า สภา
เทศบาลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ผมถามว่ามัน
เป็นอนาคต แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ 11 กันยายน 2555 แล้วตรงนี้เขียนอย่างนี้ ผมไม่เข้า ใจ
ผมขอให้ท่านอธิบายให้ชัดเจนด้วยครับ ในบรรทัดบนผมจะอ่านให้ฟัง คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 อย่างนี้
ถูกต้อง แต่ในบรรทัดข้างล่างข้อความว่า สภาเทศบาลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ซึ่งมันเป็นอนาคตและเป็นวันนี้ ผมไม่ทราบว่าเขียนอย่างนี้มี
จุดประสงค์อะไร ขอบคุณครับ

-4นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่าน สท. บรรจง คือผมดูแล้วจากการที่เขียนไว้ว่าวันที่ 11 กันยายน 2555
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มี 3 ท่าน ท่าน สท. ชูชัย แย้มกระโทก ,
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ท่ า น สท. อั ค เดช ศิ ริ เ มฆา , ท่ า น สท. ประยู ร วากระโทก แต่ ต รงนี้ ท่ า น
ประธานสภาเทศบาลยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพียงแต่เขียนว่าวันที่ 11 กันยายน 2555
ซึ่งเป็นวันประชุมสภาเทศบาล ตรงนี้ถ้าท่านประธานสภาเทศบาลยังไม่ได้ลงชื่อถือว่ายังไม่มีผล
บังคับใช้ เชิญท่าน สท. บรรจง ครับ
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับสาหรับคาตรงนี้ ผมไม่ทราบ
ว่าพิมพ์มาแล้วได้ตรวจสอบบ้างหรือไม่ครับ ถ้าเขียนคาว่าสภาเทศบาลได้มีมติรับรองรายงาน
การประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน 2555 ถ้ า พู ด ไปแล้ ว มั น อดี ต ถ้ า จะให้ ถู ก ต้ อ ง
สภาเทศบาลตาบลแชะได้ มี ม ติ รั บรองรายงานการประชุ ม ในวั นที่ 11 กั น ยายน 2555
ในคราวต่อไป ถ้าพิมพ์แบบนี้ชัดเจนครับ ถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นอดีตครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เลขานุการสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน ในส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของความเจตนาดี แต่เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของ
เจ้าหน้าที่ที่สาเนาเอกสาร จริงๆ แล้ว ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยในการทาเอกสาร ระเบียบ
วาระการประชุม ได้พิมพ์แล้วเว้นวันที่เอาไว้ ผมได้ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาอะไร แต่ช่วง
ระหว่างที่ให้เจ้าหน้าที่มาสาเนาเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่สาเนาเอกสารอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน
คิดไม่ถึงว่าวันข้างหน้าว่าทาให้มีปัญหาเกิดขึ้นในวันนี้ เหมือนกับว่าจะกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
เป็นเจตนาดี ต้องขออภัยด้วย ผมเข้าใจดีว่าการมากรอกวันที่ไว้เป็นการล่วงหน้า เป็นการคาด
เดา คาดหมายของเจ้าหน้าที่ว่าสภาเทศบาลจะให้ความเห็นชอบ เลยใส่วันที่ไว้ล่วงหน้า จริงๆ
แล้ ว ควรจะเว้ น ไว้ ก่อ นรอมติ จากสภาเทศบาลเห็ น ชอบ จึง ค่ อยกรอกวั นที่ ผมในฐานะ
เลขานุ ก ารสภาเทศบาล ตรงนี้ เ ป็ น ข้ อ ผิ ด พลาดเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ต้ อ งขอประธานอภั ย ด้ ว ย
ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล
สภาเทศบาลสงสัย ต่อไปจะขอมติสภาเทศบาลตาบลแชะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ครั้งแรก
ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ 12 เสียง
มติเป็นเอกฉันท์

-
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
วันนี้ คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
รองประธานสภาเทศบาล
2556 มาเพื่อให้สภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ ชี้ แ จงในรายละเอี ย ดให้ ส ภาเทศบาลทราบ ขอเชิ ญ
ท่านนายกเทศมนตรีตาบลแชะ ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
นายธนดล ชัยยุตต์
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ขอชี้แจงรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ครับ
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อสภาเทศบาลตาบลแชะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชะ
จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 เงินรายรับของเทศบาลตาบลแชะในปีงบประมาณ 2554 เป็นจานวนทั้งสิ้น 44,611,680.49 บาท
ต่ากว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 888,319.51 บาท และรายจ่ายของเทศบาลในปีงบประมาณ 2554 เป็นจานวนทั้งสิ้น
40,717,047.69 บาท ต่ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 4,782,952.31 บาท
1.2 เงินรายรับของเทศบาลในปีงบประมาณ 2555 ระยะ 6 เดือนแรก เท่ากับ
26,562,180.55 บาท สูงว่าปีงบประมาณ 2554 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน เป็นจานวนเงิน 15,510833.20 บาท
ด้านรายจ่าย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 13,366,657.97 บาท ต่ากว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ
2554 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน เท่ากับ 1,970,561.18 บาท
1.3 เงินสะสมของเทศบาล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 มีจานวนทั้งสิ้น 16,935,555.17 บาท แยก
ได้ ดังนี้
1) เงินสะสมของเทศบาล ฝากไว้กับ ก.ส.ท.
4,473,375.73 บาท
2) ลูกหนี้ภาษี
102,112.05 บาท
3) เงินสะสมที่เทศบาลเก็บรักษาเอง
4,192,718.07 บาท
4) เงินสารองเงินสะสม
8,167,349.32 บาท
การจ่ายเงินสะสม
1) การจ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2554 เทศบาลได้มีการจ่ายขาดเงินสะสม
จานวน 5,755,110.00 บาท
2) การยืมเงินสะสมในปีงบประมาณ 2554 จานวน 5,695,519.00 บาท

-62.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2556 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 46,000,000.- บาท
รับจริง
ประมาณการ
รายรับ
ปี 2554
ปี 2555
ก. รายได้จากหมวดภาษีอากร
รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
(2) ภาษีบารุงท้องที่
(3) ภาษีปา้ ย
(4) อากรการฆ่าสัตว์

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

1,408,559.00
85,596.90
297,079.30
54,252.00

1,300,000.00
100,000.00
300,000.00
70,000.00

ประมาณการ
ปี 2556
1,500,000.00
100,000.00
300,000.00
70,000.00

1,845,487.20 1,770,000.00 1,970,000.00
รวม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.
10,890,851.88 12,000,000.00 13,000,000.00
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
2,001749.79 1,600,000.00 2,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
68,865.60
60,000.00
70,000.00
ภาษีสุรา
947,126.33
800,000.00 1,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต
2,284,681.52 2,000,000.00 2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่
78,166.48
50,000.00
100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
52,043.18
50,000.00
100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
1,205,031 1,000,000.00
600,000.00
รวม
17,528,515.78 17,560,000.00 19,320,000.00

-7รายรับ
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว์
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
(9) ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร สถานทีส่ ะสมอาหาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. (ประกอบการค้า)
(12) ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แผงลอย)
(13) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายหรือสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ ที่มีเกิน 200 ตร.ม.
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
(16) ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ (แต่งผม, จาหน่ายเนื้อสัตว์)
(17) ค่าใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
(18) ค่าใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม
(19) ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
(20) ค่าปรับอื่น ๆ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

รวม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ดนิ
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (ค่าเช่าที่ขายของในตลาดสด)
ค่าเช่าแผง (ตลาดหนองแฟ้บ)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกาหนด (ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ)
รวม

รับจริง
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556
134,100.00
42,329.00

7,530.00
337,760.00
106,750.00
290.00
792,905.00
30,460.00

120,000.00
20,000.00
10,000.00
300,000.00
100,000.00
1,000.00
100,000.00
100,000.00

32,550.00
4,800.00

10,000.00
5,000.00

35,000.00
5,000.00

10,000.00
970.00
2,570.00
810.00
-

5,000.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
1,000.00
-

10,000.00
3,000.00
4,000.00
2,000.00
1,000.00
-

1,418,556.00

787,000.00

987,429.00

79,752.00
16,113.00

50,000.00
350,000.00
150,000.00
1,000.00
100,000.00
100,000.00

30,000.00
30,000.00
30,000.00
2,118,685.00 2,280,000.00 2,000,000.00
317,900 150,000.00
250,000.00
231,594.57
40,000.00
250,000.00
43,095.94 210,000.00
50,000.00
238,980.00
210,000.00
2,980,255.51 2,710,000.00 2,790,000.00
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(1) ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
(2) ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
รวม
หมวดรายได้จากทุน
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวม
ค. เงินช่วยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
1.เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่น และกิจการอื่นทั่วไป
(หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นทั่วไป
ที่สามารถนาไปพัฒนาและใช้จ่ายตามภารกิจตามอานาจหน้าที่
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
- อาหารเสริม (นม)
รวม
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ในปี 2555 ไม่ต้องไปตราเป็นงบประมาณ)
- เบี้ยยังชีพคนชรา
- โรคเอดส์ / คนพิการ
- เงินอุดหนุนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- เงินอุดหนุนวัสดุการศึกษา
รวม
- อุดหนุน ค่าก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์
- เงินอุดหนุนครอบครัวอบอุ่น
รวมทั้งสิ้น

รับจริง
ปี 2554
161,000.00

ประมาณการ
ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

513,256.00
674,256.00

150,000.00
3,000.00
16,600.00
169,600.00

25,000.00
1,000.00
50,000.00
76,000.00

119,999.00
119,999.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

14,623,611.00 19,142,000.00
-

15,055,377.00
-

3,276,000.00
2,430,400.00

3,294,200.00
2,501,940.00

14,623,611.00 24,848,400.00
39,190,680,.49 47,850,000.00
4,809,000.00
612,000.00
5,421,000.00
1,999,000.00
20,000.00
46,630,680.49 47,850,000.00

20,851,571.00
46,000,000.00
7,167,600.00
744,000.00
468,000.00
41,400.00
8,421,000.00
54,421,000.00

-92.2 รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน ตั้งจ่ายไว้ 46,000,000.- บาท ดังนี้
จ่ายจริง
งบประมาณ
งบประมาณ
หมาย
ด้าน / แผนงาน
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
เหตุ
ด้านบริหารทั่วไป
14,639,528.52 15,591,100.00 16,437,816.00
- แผนงานบริหารทั่วไป
11,999,703.78 12,315,020.00 12,617,484.00
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2,639,824.74
3,276,080.00
3,820,332.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
17,923,536.12 26,420,656.00 26,597,528.00
- แผนงานการศึกษา
5,865,274.56
8,412,080.00
8,182,400.00
- แผนงานสาธารณสุข
3,504,773.72
4,065,856.00
5,197,068.00
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
127,875.00
360,000.00
290,000.00
- แผนงานเคหะและชุมชน
4,951,757.81
9,904,320.00
9,352,660.00
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1,274,398.99
1,670,400.00
1,445,400.00
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2,199,456.04
2,008,000.00
2,130,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ
1,188,705.17
901,520.00 1,203,520.00
- แผนงานการเกษตร
20,000.00
20,000.00
- แผนงานการพาณิชย์
1,188,705.17
881,520.00
1,183,520.00
ด้านการดาเนินการอื่น
1,524,277.88
4,936,724.00 1,761,136.00
- แผนงานงบกลาง
1,524,277.88
4,936,724.00
1,761,136.00
รวมทั้งสิ้น 35,276,047.69 47,850,000.00 46,000,000.00
2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ตั้งจ่ายไว้
ด้าน / แผนงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายจ่ายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่ายอื่น

46,000,000.- บาท ดังนี้
จ่ายจริง
งบประมาณ
ปี 2554
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

1,524,277.88 4,936,724.00
1,761,136.00
6,618,483.00 7,766,400.00
8,894,484.00
4,562,299.00 5,158,656.00
6,480,840.00
14,535,118.40 18,038,320.00 17,030,440.00
697,922.77
858,000.00
869,500.00
3584,959.00 4,134,000.00
3,857,200.00
3,732,987.64 6,937,900.00
7,086,400.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
รวมทั้งสิ้น 35,276,047.69 47,850,000.00 46,000,000.00

หมาย
เหตุ

-10รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ที่ได้มอบให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ท่านได้ดูใน
รายละเอียดเพื่อดาเนินการต่อไป
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด สงสัยหรือจะสอบถามคณะผู้บริหารหรือไม่ ที่ท่าน
ได้ชี้แจงในรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล 2556 เชิญสอบถามเข้ามาได้ เชิญท่านวารี ช่วงสูงเนิน ครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล ในหน้ า ที่ 24 ข้ อ 1 งานบริ ห ารทั่ ว ไป เงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า งประจ า บรรทั ด ที่ ห นึ่ ง
2,267,760.- บาท บรรทัดที่สอง 935,520.- บาท บรรทัดที่สาม 198,720.- บาท ไม่ทราบ
ว่าอยู่ในงานอะไร ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในส่วน
เลขานุการสภาเทศบาล ของงานบริหารงานทั่วไป ที่ท่านวารี ได้สอบถามมาว่าทาไมถึงมี 2 – 3 บรรทัดใช่หรือไม่ครับ
เนื่องจากว่างานบริหารงานทั่วไปจะมี สานักปลัด งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และงานเทศกิจ เพราะฉะนั้นเงินเดือนและค้าจ้างประจาตรงนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หมวด ใน
หมวดของสานักปลัดที่เป็นงานบริหารงานทั่วไป แล้วก็งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และอีกแถวจะเป็นงานด้านเทศกิจ ที่ขึ้นตรงกับสานักปลัดเทศบาล ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญท่าน สท. บรรจง ศิริพร ครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนาย
บรรจง ศิริ พร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 ผมขอเรียนถามท่านประธานสภา
เทศบาล ผ่านไปถึงคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อกล่องวงจรปิดติดตั้งในเขตเทศบาลตาบล
แชะ งบประมาณ 150,000 บาท ที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งกล่องวงจรปิดไปแล้ว คือบริเวณ
หน้าหอนาฬิกา และบริเวณต้นยาง ผมถามว่าถ้าติดตั้งกล้องวงจรปิดไปแล้ว เราจะมาจับผิด
เรื่องอะไร ผมเห็นรถที่ขับไปมา ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเยอะแยะ ทาไมถึงไม่จับหรือเรียก
ผู้กระทาผิดมาลงโทษ ซึ่งเป็นการปล่อยปละละเลย แล้วจะมาตั้งงบประมาณซื้อกล่องวงจรปิด
เพิ่มอีก ผมถามว่ามีวัตถุประสงค์อะไร ผมขอให้ผู้บริหารอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ
เรื่องที่ 2 การติดตั้งถังเคมีดับเพลิงและกล่องใส่ ในขณะนี้กล่องใส่ถังเคมีดับเพลิงมีอยู่
แล้ว แต่การรักษาความปลอดภัย ที่ว่าจะไม่ให้เด็กวัยรุ่นเอาถังดับเพลิงออกไปเล่น ตรงนี้ยังแก้
ไม่ได้ จะหาวิธีการไหน ที่จะมาแก้ให้ได้ตรงนี้ก่อน แล้วจึงค่อยดาเนินการต่อ ถึงตอนนี้ก็ยังแก้
ไม่ได้ ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง ครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

-11นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
ทุกท่าน ขออนุญาตเอ่ยนาม ขอบคุณท่าน สท. บรรจง ที่ให้ความเห็น
เรื่องกล้อง CCTV ที่แล้วมา อย่างทีท่ ่านได้พูดมา เทศบาลได้ติดตั้งไปแล้วจานวน
2 จุ ด จริ ง ๆ แล้ ว ช่ ว งนี้ เ รื่ อ งการลั ก ทรั พ ย์ ใ นเขตเทศบาลต าบลแชะ มี บ่ อ ยครั้ ง ขึ้ น
ทางตารวจก็ขอความร่วมมือ จึงขอปรึกษากับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จริงๆ แล้วเป็น
อานาจหน้าที่ของทางตารวจ แต่งบประมาณต่างๆ อาจไม่เพียงพอ เทศบาลตาบลแชะจึง
สนับสนุนในเรื่องกล้องวงจรปิด เพื่อสอดส่องดูแลทรัพย์สินในเขตเทศบาลตาบลแชะ และที่สิ่ง
ต่างๆ ที่สงสัย จะได้รายงานให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล เป็นความห่วงใยจากเทศบาลตาบลแชะ
คิดว่าต่อไปกล้องวงจรปิดจะติดตั้งที่บริเวณเทศบาล
เรื่องถังดับเพลิงเคมี ที่แล้วมาได้มีวัยรุ่นได้ทาลายทรัพย์สินของทางราชการบ่อยครั้ง
ช่ ว งนี้ ก าลั ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของเทศบาลต าบลแชะ ส ารวจ
ตรวจสอบพวกกลุ่ มวัยรุ่น ที่คอยทาลายทรัพย์สิ นของทางราชการ ถ้าเรามีกล้ องวงจรปิด
ก็เป็ น อีกทางหนึ่ งที่จะมาช่ว ยสอดส่ องดูแลผู้ ที่จะมาทาร้ายทรัพย์สิ นของทางเทศบาล เช่น
ถังดับเพลิงเคมี และสิ่งของต่างๆ ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ที่ยังสงสัยจะสอบถามคณะผู้บริหารอีกหรือไม่ครับ
รองประธานสภาเทศบาล
เชิญท่าน สท. คมสันต์ ไม้กระโทก ครับ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการจัดซื้อ
เลื่อยยนต์ ในหน้า 67 (1) ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ตั้งไว้ 30,000 บาท สาหรับเป็นค่าจัดซื้อ
เลื่อยยนต์ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ความยาวของบาร์ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

งานบริการทั่ว ไป และจะมีของกองสาธารณสุข ในหน้า 88 (1) จัด ซื้อ เลื่อยยนต์
จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องยนต์ไ ม่น้ อยกว่ า
5 แรงม้า ความยาวของบาร์ไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว
ซึ่ง ได้ ท ราบมาว่ าตอนนี้ เ ครื่ อ งยนต์ใ หญ่ ปั จ จุบั น นี้ก รมป่ า ไม้ ไม่อ นุ ญาตให้ ซื้ อ
ไม่อนุญาตให้จัดทา ไม่อนุญาตให้เอามาขาย ถ้าเป็นเครื่องยนต์ตัวเล็กทางกรมป่าไม้อนุญาตให้
ขาย ซึ่งทางกองสาธารณสุข ตั้งงบประมาณจานวน 1 เครื่อง 30,000 บาท ขอทราบความ
จาเป็นที่ต้องใช้ ถ้าจาเป็นต้องใช้จริงๆ ขอให้แก้ไขด้วยครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เรื่องนี้ผมจะให้หัวหน้ากองสาธารณสุขชี้แจง เชิญครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

-12พ.จ.อ. หญิง กษมาพร บุญมาศ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ในส่วนของกองสาธารณสุขในเรื่องของการจัดซื้อเลื่อยยนต์
เนื่องจากว่า ตอนนี้เลื่อยยนต์ของเทศบาลที่ใช้อยู่ปัจจุบั นนี้ชารุดอยู่ เหตุที่กองสาธารณสุข
ความจาเป็นต้องซื้อ คือกรณีไปตัดต้นไม้ในเขตเทศบาลตาบลแชะ ให้ช่วยเหลือประชาชนให้
ได้มากที่สุด คือการใช้งานจริงๆ จะเกิดปัญหาเลื่อยยนต์เสีย จึงจาเป็นต้องซื้อในกรณีที่ต้องตัด
ต้นไม้ใหญ่ๆ ขอบคุณค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
หัวหน้ากองสาธารณสุขได้ชี้แจงไปแล้ว แต่เรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านสงสัยอยู่
รองประธานสภาเทศบาล
คือในเอกสารระบุมาว่า ความยาวบาร์ไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ป้องกันฯ แล้วว่า บาร์ 30 นิ้ว กรมป่าไม้ไม่ให้จาหน่าย คือต้ องเปลี่ยนเป็นบาร์ที่
ขนาดเล็กลง เชิญท่าน สท. บรรจง ครับ
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมสงสัยเรื่องการซื้อเลื่อยยนต์ คือ ของ
ส านั ก ปลั ด ก็ สั่ ง ซื้ อ งบประมาณ 30,000 บาท แล้ ว กองสาธารณสุ ข ก็ สั่ ง ซื้ อ งบประมาณ
30,000 บาท เหมื อนกั น แต่ กรมป่า ไม้ไ ม่อ นุญาตให้ ซื้อ ตั้งแต่บ าร์ 30 นิ้ว ขึ้ นไป ท่า น
ประธานสภาเทศบาลก็ทราบ แต่ผมไม่ทราบว่าการที่จะบอกสเปค ทาไมไม่บอกสเปคว่าเป็น
บาร์ 25 นิ้ว เพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยในเขตเทศบาล หรือภายในครัวเรือน ต้องกาหนดบาร์
ด้วยครับ จะไปกาหนดที่งบประมาณอย่างเดียวผมว่าไม่โปร่งใส ทางกองสาธารณสุขอธิบายมา
ว่าช ารุ ด เรื่ องนี้ ผ มทราบครับ อุปกรณ์ที่ใช้มีการช ารุดมีการซ่อมแซมอยู่เสมอ แต่ในร่า ง
เทศบาลญัตติไม่ได้บอกว่ายาวกี่นิ้ว บอกแต่งบประมาณ 30,000 บาท แต่ราคา 30,000
บาท จะเป็นลักษณะของเครื่องที่บาร์เกิน 30 นิ้ว ซึ่งเขาไปเอาตัดไม้ทาลายป่าขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ขอบคุณครับ เรื่องนี้ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
ทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อเลื่อยยนต์ อย่างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้มีข้อ
ท้วงติงมา เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีเทศบาลจะได้ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ถูกต้องตาม
กฎหมาย ที่แล้ว มาอาจจะขาดข้อมูล ในการซื้อเลื่อยยนต์ จะไปปรับปรุง แล้ วดาเนินการให้
ถูกต้อง ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี ที่ท่านได้ชี้แจง มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลสงสัย
รองประธานสภาเทศบาล
หรือไม่ครับ เชิญท่าน สท. ชูชัย ครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

นายชูชัย แย้มกระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายชูชัย แย้มกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอสอบถามเกี่ยวกับค่าจัดซื้อรถ
แทรกเตอร์ จานวน 1 คัน ตั้งไว้ 750,000 บาท มันแพงเกินไป แล้วถ้าซื้อแล้วจะเอาไป
เก็บไว้ตรงไหน แล้วเวลาเสียใครจะรับผิดชอบ ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ท่าน สท. ชูชัย ได้สอบถามเกี่ยวกับการจั ดซื้อรถแทรกเตอร์ เชิญท่าน สท. บรรจง
รองประธานสภาเทศบาล
ครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

-
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นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอสอบถามเสริมท่าน สท. ชูชัย
แย้มกระโทก ขออนุญาตเอ่ยนาม เกี่ยวกับการจัดซื้ อรถแทรกเตอร์ เทศบาลตาบลแชะได้ตั้ง
งบประมาณจัดซื้อรถแทรกเตอร์ จานวน 1 คัน ผมเข้าใจว่าจะเอามาใช้ดันขยะลงหลุมขยะ
ซึ่งความจาเป็นที่จะต้องใช้ ผมเคยพูดไปแล้วในการประชุมที่ผ่านมาว่าการที่เทศบาลจะซื้อรถ
แทรกเตอร์ในราคา 750,000 บาท เทศบาลซื้อมาใช้แล้วจะคุ้มหรือไม่ ในการที่จะเอามาใช้ใน
กองสาธารณสุขเพื่อจะดันขยะอย่างเดียว ถ้าซื้อรถแทรกเตอร์ในราคา 750,000 บาท มาแล้ว
ทางเทศบาลตาบลแชะไม่ต้องไปจ้างรถของเอกชนมาดาเนินการในเขตเทศบาลตาบลแชะ ถ้า
ไม่ได้จ้างเอกชนมาทาผมก็เห็นด้วย แต่ถ้าซื้อแล้วไปจ้างรถเอกชนมาอีก ผมว่าอย่างนี้ไม่สมควร
เทศบาลจะคิดทาอะไรต้องให้เกิดสมรรถภาพ หรือความรับผิดชอบให้สูง คือซื้อมาแล้วต้องใช้
งานให้คุ้ม แต่ถ้าใช้แล้วไม่คุ้ม ผมถามว่า เทศบาลจะรีบซื้อมาทาอะไร เรื่องนี้ต้องหยุดไว้ก่อน
แต่ถ้าซื้อมาแล้วเอามาใช้ทางานทุกอย่างที่บ่อขยะ สมบูรณ์ทุกสิ่ งทุกอย่าง ผมไม่ว่าครับใน
ฐานะที่ผมเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน ผมอยากให้เทศบาลตาบลแชะทาอะไรหรือสั่งซื้ออะไร
ผมอยากให้ครอบคลุมให้ได้ ประโยชน์ให้มากที่สุด แต่ไม่ใช่ ว่าลงทุน 750,000 บาท แล้ ว
ทางานได้นิดหน่อย ซึ่งมันไม่คุ้ม ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
ทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งปฏิกูล ช่วงหลังๆ นี้ เป็นปัญหาระดับประเทศ ที่แล้ว
มาท่าน สท. บรรจง ได้ปรึกษาผมอยู่เหมือนกัน เกี่ยวกับเรื่องทางเข้าบ่อขยะ ขยะล้น เวลา
หน้าฝนรถเข้าไปทิ้งไม่ได้ ต้องกองไว้ด้านนอก ต้องจ้างรถของเอกชนมาดันขยะให้ คือในระยะ
ยาวแล้วมันไม่คุ้ม ถ้าไปจ้างเขาบ่อย ถ้ามีรถของเทศบาลเองสิ่งเล็กๆ น้อย ก็ดันลงหลุมได้
ทางก็จ ะสะดวก และก็จะใช้อานวยความสะดวกให้กับประชาชน เหมือนกับกรณีรถสูบสิ่ ง
ปฏิกูลเทศบาล ครั้งแรกที่จะซื้อมาก็บอกว่าไม่คุ้ม ซื้อมาทาไม ที่ทิ้งมีหรือไม่ แต่ทุกวันนี้ ไป
บริการประชาชนในพื้ นที่ได้รับความชมเชยว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุด สาหรับรถแทรกเตอร์ต้องมี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นสิ่งที่จาเป็น เป็นการอานวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลแชะ ส่วนเรื่องที่เก็บ ไม่มีปัญหา คงเก็บไว้ที่เทศบาลตาบลแชะ จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่
รองประธานสภาเทศบาล
เชิญท่าน สท. คมสันต์ ครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมมีข้อสงสัยหน้า 96 โครงการที่
10 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้าและทางเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนบุรีราษฎร์ (บริเวณร้าน ส. เจริญเกษตร) ตาบลบ้านใหม่ ทาการวางท่อ
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ระบายน้ าทิ้ง คอนกรี ต เสริ มเหล็ ก ขนาด 0.80 เมตร พร้ อมบ่ อพั ก คอนกรี ตเสริ มเหล็ ก
(ด้านทิศใต้) ยาวรวม 199.00 เมตร และก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองด้าน
ความกว้าง 1.40 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาวรวม 382.00 เมตร และทาการขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองด้าน ขนาดกว้าง 2.60 – 3.10 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 382.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
1,050.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ตั้งไว้
1,400,000 บาท ตามแบบเทศบาลตาบลแชะ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผง
งานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน)
โครงการนี้เกรงว่าจะมีปัญหา เพราะปัจจุบันนี้เทศบาลตาบลแชะไม่มีที่ระบายน้า
ตอนนี้คือเอาท่อไปลงตรงสามแยกและปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติ ในกรณีที่จะวางท่อตรงนี้
เทศบาลจะเอาท่อไปต่อลงในที่ของเอกชน เกรงว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดปัญหาแน่นอน
ในกรณีที่ภาคประชาชนเกิดก่อสร้างอะไรขึ้นมา ก็จะกีดทางน้า น้าไม่มีที่ไป ถ้าเป็นไปได้จริง
ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารช่วยพิจารณาว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนโครงการตรง
นี้เป็นการแค่เสริมความกว้างของถนน โดยที่ไม่ต้องวางท่อระบายน้าทิ้ง เพราะว่าเกิดปัญหา
แน่นอนในอนาคตข้างหน้า เพราะไม่มีที่ระบายน้า เกรงว่าจะเสียงบประมาณ เอางบประมาณ
ทาโครงการอื่นจะดีกว่า เช่นซื้อที่ทาบ่อพักน้าจะดีกว่า ซึ่งที่ด้านหลังบริเวณร้านหญิงยอ จะมีที่
พอที่จะทาเป็นบ่อพักน้าได้ ถ้าซื้อที่ตรงนั้นได้ก็จะเกิดประโยชน์ ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ท่าน สท. คมสันต์ ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
รองประธานสภาเทศบาล
พร้อมวางท่อระบายน้าและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุรีราษฎร์ (บริเวณร้าน
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ส. เจริญเกษตร) ตาบลบ้านใหม่ เรื่องนี้เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
นายธนดล ชัยยุตต์
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
นายกเทศมนตรี
ทุกท่าน ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ต้องขอขอบคุณ ขออนุญาตเอ่ย
นามท่ าน สท. คมสั น ต์ ไม้ก ระโทก ที่ไ ด้ป รึก ษาหารื อและชี้แ นะ ที่ผ่ า นมาปั ญหาเรื่อ งนี้
เทศบาลตาบลแชะไม่ได้นิ่งนอนใจ ปัญหาเรื่องน้าที่จะลงไปตรงโรงเลื่อยเก่า เคยลงไปดูสถานที่
แล้วกับท่านรองประธานสภาเทศบาล เรื่องน้าเป็นปัญหาที่สาคัญ เพราะว่าน้าตั้งแต่แยกสมาน
ชัย โรงฆ่าสัตว์ และแยกปั้มน้ามัน จะลงไปทางระบายน้า ร้าน ส. เจริญเกษตร ที่ผ่านมายัง
แก้ปัญหาไม่ได้ ได้ปรึกษาท่านรองประธานสภาเทศบาล จะขอที่ส าธารณะ ตั้งแต่ คลองน้า
ตั้งแต่บ้านนายรอง ลงไปเป็นทุ่งนาลงไป ตอนนี้ท่านอนุมัติให้ โครงการนี้ยังตัดสินใจอยู่ว่าใน
อนาคตว่าจะทา จะปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านว่า จะเอาโครงการตรงร้าน ส. เจริญ
เกษตร แบ่งเบาภาระทางน้าลงไปทางบ้านนายจาลอง ตอนนี้กาลังให้กองช่างออกแบบ ตอนนี้
ยังติดปัญหาตรงที่ทางบางช่วงเป็นที่สูง จะให้ช่างจับระดับตรวจทางน้า ว่าจะลงไปได้หรือไม่
จะหาวิธีแบ่งเบาภาระน้าตรงร้าน ส. เจริญเกษตร อย่างที่ท่าน สท. คมสันต์ ได้แจ้งมาก็มี
ความเป็นห่วงเป็นใย ขอบคุณมากครับ ครับกาลังหาวิธีจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้าอยู่ ขอบคุณ
ครับ
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นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ โครงการขยายผิ วจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ ก
พร้อมวางท่อระบายน้าและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุรีราษฎร์ (บริเวณร้าน
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ส. เจริญเกษตร) มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
เชิญท่านประธานสภาเทศบาล ครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุก ท่าน
ประธานสภาเทศบาล มีข้อสงสัยในหน้าที่ 64 (11) ประเภท ค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อถังเคมีดับเพลิงและตู้เก็บถังเคมีดับเพลิง หรือวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิง สายดับเพลิง
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความจาเป็นต้องใช้ ฯลฯ จะไปซ้ากับหน้า 66 3) ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตั้ ง ไว้ 470,000 บาท ไม่ ท ราบว่ า ทั้ ง 2 โครงการนี้ จ ะเป็ น
วัตถุป ระสงค์เดีย วกั นหรือไม่ ถ้าร่ว ม 2 โครงการนี้ จะเป็นงบประมาณ 670,000 บาท
ไม่ทราบว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการดับเพลิงที่สิ้นเปลืองไปหรือไม่ ขอบคุณค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
ทุกท่าน ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ เป็นงบประมาณคนละโครงการ
เรื่ อ งค่ า จั ด ซื้ อ ถั ง เคมี ดั บ เพลิ ง และตู้ เ ก็ บ ถั ง เคมี ดั บ เพลิ ง หรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการดั บ เพลิ ง
สายดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความจาเป็นต้องใช้ ฯลฯ เรื่องนี้จะเป็นอุปกรณ์
ที่ติดกับรถดับเพลิง ส่วนในหน้าที่ 66 ที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้สอบถามมา เกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงที่ตั้งไว้ งบประมาณ 470,000 บาท จะแบ่งเป็น โครงการติดตั้งท่อ
ประปาดับเพลิง (ท่อประปาหัวแดง) งบประมาณ 270,000 บาท ปีที่แล้วได้ตั้งงบประมาณ
โครงการนี้ไว้
ได้สารวจดูแล้ วประมาณการได้ 300,000 บาท เทศบาลเลยทาไม่ได้
แต่เทศบาลทาได้ประมาณ 9 จุด จึงประมาณการไว้ 270,000 บาท เป็นคนละโครงการกัน
จึงเรียนชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาลทราบ ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่ านใดจะสอบถามหรือไม่
รองประธานสภาเทศบาล
เชิญท่าน สท. คมสันต์ ครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เรื่องนี้เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ตามที่เคยได้ปฏิบัติกันมา ซึ่งโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ตั้ง
งบประมาณไว้ทุกปีปีล ะ 100,000 บาท ซึ่งจะออกพื้นที่ทั้ง 9 ชุมชน จานวน 4 จุด
ตามที่เห็นมาการที่เทศบาลตาบลแชะออกโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ความสนใจของประชาชน
มีน้ อย ความร่ ว มมือมีน้อย เนื่องจากเป็นโครงการแบบเดิ มๆ จะมีแค่ไปให้ ความสะดวก
เกี่ยวกับงานภาษี การดูแลสุขภาพพลานามัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแจกต้นไม้ ซึ่ง
เป็นงานที่ซ้าซาก นี้เป็นข้อเสนอคือในความคิดของผม การที่เทศบาลตั้งงบประมาณเอาไว้ปีละ
100,000 บาท เทศบาลเอาเงิน 100,000 บาท มาจัดรวมเป็นจุดเดียวบริเวณด้านหน้า
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เทศบาลตาบลแชะ หรือด้านหลังเทศบาลก็แล้วแต่ความเหมาะสม แล้วเทศบาลไปทาหนังสือ
เชิญเกี่ยวกับโรงเรียนเทคนิค อาจจะมีโรงเรียนเกี่ยวกับการส่ง เสริมอาชีพ คือเอามาจัดครั้ง
เดียวทั้ง 9 ชุมชน ภายในหนึ่งวันเต็ม ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียน หรือมหาลัยต่างๆ อาจจะมาเปิดสอนเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร ซ่อมรถ
มอเตอร์ไซค์ อาจจะมีการติดต่อกับกรมขนส่งมาต่อทะเบียนทาใบขั บขี่รถจักรยานยนต์ ติดต่อ
กับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่างๆ แล้วแต่เห็นสมควร แต่ในความคิดของผมอยากให้จัดที่
เดียวหน้าอาเภอครบุรี อาจจะเชิญหน่วยงานหรือร้านค้าต่างๆ มาออกร้านขายของเพื่อเป็น
การดึงดูดความสนใจของประชาชนให้ออกมาร่วมทากิจกรรมตรงนี้ หาความรู้มาให้พี่น้อง
ประชาชนได้หลากหลายกว่า ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เรื่องนี้ถือว่าเป็นการปรึกษาหารือ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
ทุกท่าน ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ที่ท่าน สท. คมสันต์ เสนอมา
เป็นสิ่งที่ดี เป็นแนวทางที่ดี คิดว่าในอนาคตต้องมีการปรับแผนให้ชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
แชะมีการตื่นตัว ร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เรื่ องนี้ ขอให้ ผู้ บริห ารรับไว้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
รองประธานสภาเทศบาล
หรือไม่ เชิญท่านวารี ช่วงสูงเนิน ครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ยังมีข้อสงสัยอยู่ยังไม่เข้าใจ ในหน้าที่ 64 (11) ประเภท ค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงและตู้เก็บถังเคมีดับเพลิง หรือวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิง
สายดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความจาเป็นต้องใช้ ฯลฯ และในหน้า 67 (2)
โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงและตู้เก็บถังดับเพลิงในชุมชน ตั้งไว้ 200,000 บาท สาหรับ
เป็ นค่าจั ดซื้อถังเคมีดับเพลิ งและตู้เก็บถังดับเพลิง จุดละ 2 ถัง เพื่อใช้ระงับเหตุเมื่อเกิด
อัคคีภัยในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลแชะ ไม่ทราบว่า 2 โครงการนี้เป็นคนละโครงการ
กัน หรื อไม่ แต่ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่ว ไปเหมือนกัน ทาไมไม่รวมเป็นโครงการเดียวกั น
เพราะว่ า เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย วกั น น่ า จะรวมเป็ น ข้ อ เดี ย วกั น และมี อี ก หลายโครงการ
อยากจะขอชี้แนะตรงนี้ว่ามีหลายโครงการที่เป็นลักษณะค่าใช้จ่ายที่ซ้าซ้อน ในส่วนตรงนี้คิดว่า
ถ้าลบได้จะประหยัดงบประมาณได้อีกมาก ถ้าลดส่ ว นตรงนี้ได้แล้ ว เอาไปพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ยังไม่ได้ทาจะเป็นประโยชน์มาก แล้วเรื่องของการฝึกอบรมงบประมาณจะสูงไป ถ้า
ลดส่วนตรงนี้แล้วเอามาพัฒนาอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมก็จะดีกับผู้บริห ารเทศบาลตาบลแชะ
ขอบคุณค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตาบล
รองประธานสภาเทศบาล
แชะชี้แจงครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล
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นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล คณะผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผู้ขอเรียนชี้แจงแทนเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้
เสนอโครงการ สาเหตุที่มีการแบ่งแยกโครงการตรงนี้ออกเป็น 2 โครงการก็คือ ในหน้า 64
เป็นประเภทหมวดวัสดุดับเพลิง เจตจานงค์หรือเป้าหมายของเจ้าหน้าทีง่ านบรรเทาสาธารณภัย
ที่ตั้งเอาไว้ จะเป็นการซื้อวัสดุที่ติดกับตัวรถยนต์ คือซื้อสายดับเพลิงที่ติดกับรถดับเพลิง ที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้เรียนชี้แจงไปเบื้องต้น คือในหนวดนี้จะเกี่ยวกับเรื่องวัสดุ ส่วนในหน้าที่ 67
จะเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ซึ่งเรื่องแรกจะเป็นการทาท่อประปาที่เชื่อมต่อกับการประปาส่วนภูมิภาค
เป็นหัวจ่ายน้าดับเพลิงในกรณีที่เกิดอัคคีภัย และเป็นเรื่องของถังเคมีดับเพลิง คือตรงนี้เป็น คน
ละประเภท เรื่องหนึ่งเป็นหมวดวัสดุ และเรื่องเป็นหมวดครุภัณฑ์ จึงแบ่งแยกกัน คือชื่อ
คล้ายกัน แต่วัตถุประสงค์แตกต่างกัน นี้คือเหตุผล และที่ท่านประธานสภาเทศบาลเรียนชี้แจง
ให้ข้อแนะนาเป็นสิ่งที่ดี ในส่วนของผมเองซึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลและเป็นหัวหน้างาน
ของข้าราชการจะได้ไปถ่ายทอดให้ข้าราชการในสังกัดได้ถือปฏิบัติต่อไป จึงขอเรียนชี้แจงเพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ที่ยังสงสัยจะสอบถามคณะผู้บริหารอีกหรือไม่ครับ
รองประธานสภาเทศบาล
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ถ้า ไม่ มีจ ะขอมติ ที่ ประชุ ม สภาเทศบาลตาบลแชะ ท่ านสมาชิก สภาเทศบาลท่ านใด
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวาระที่ 1
ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ 7 เสียง
ไม่เห็นชอบ 5 เสียง เสียงข้างมากมีมติเห็นชอบ

นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงหมาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บการประชุ ม สภาท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 ข้ อ 49
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว ให้ประธานสภา ส่งร่างเทศบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติก็ ให้เสนอคาแปรล่วงหน้าเป็นหนังสือ เป็น
รายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกรับรองด้วย
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมผู้รับรอง จานวน 2
ท่าน เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่ อคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญท่าน สท. คมสันต์
ครับ
1. กระผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก ขอเสนอ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง คนที่ 1. นางวารี ช่วงสูงเนิน
ผู้รับรอง คนที่ 2. นายชมภู ปราศกระโทก

-

182. กระผมนายชมภู ปราศกระโทก ขอเสนอ
นายคมสันต์ ไม้กระโทก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง คนที่ 1. นายชูชีพ รักษ์กระโทก
ผู้รับรอง คนที่ 2. นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
3. กระผมนายอัคเดช ศิริเมฆา ขอเสนอ
นายชูชีพ รักษ์กระโทก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง คนที่ 1. นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
ผู้รับรอง คนที่ 2. นายชมภู ปราศกระโทก

นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี สรุปว่าคณะกรรมการ
แปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล 1. นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล 2. นายคมสันต์ ไม้กระโทก 3. นายชูชีพ รักษ์กระโทก
ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบตามนี้โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 10 ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ 10 เสียง
มติเป็นเอกฉันท์

นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

เมื่อเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไปจะเป็นการกาหนดระยะเวลาเสนอคา
แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการปะชุมสภาท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคท้ายกาหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอ
คาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลัก การแห่งร่างข้อญัตติ
งบประมาณนั้น
จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ เชิญท่าน
สท. คมสันต์ ครับ
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กระผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก ขอเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 20 กันยายน 2555 สถานที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้รับรอง คนที่ 1. นายชมภู ปราศกระโทก
ผู้รับรอง คนที่ 2. นายชูชัย แย้มกระโทก
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
มีทา่ นสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอเป็นวันอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
ตาบลแชะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามที่ท่าน สท. คมสันต์ เสนอ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 10 ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ 10 เสียง
มติเป็นเอกฉันท์

-19นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมได้กาหนดวันยื่นเสนอแปรญัตติ และกาหนดวันประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคาแปรญัตติแล้ว
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะได้มอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้คณะกรรมการแปรญัตตินาไปพิจารณา พร้อมลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน
เลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเพื่อ มอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2556 ให้ค ณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3
ท่าน และลงลายมือชื่อรับมอบและนาไปดาเนินการตามระเบียบต่อไป
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว หน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ ต้องไปประชุมเพื่อรอรับ
เสนอคาแปรญัตติ หากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ท่านใด หรือผู้บริหารท้องถิ่น เห็นควร
จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกรับรองด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบั น ทึกความเห็ นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่ า ได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้ นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ต่อไปจะเป็นการกาหนดวันประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ วาระ
ที่ 3 ว่าจะเป็นในวันใด ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอมาได้ครับ เชิญท่าน สท. คมสันต์
ครับ
กระผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก ขอเสนอ
วันที่ 24 กันยายน 2555 สถานที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ เวลา 13.00 น.
ผู้รับรอง คนที่ 1. นายชมภู ปราศกระโทก
ผู้รับรอง คนที่ 2. นายชูชัย แย้มกระโทก
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอเป็นวันอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
ตาบลแชะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามที่ท่าน สท. คมสันต์ เสนอ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 10 ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ 10 เสียง
มติเป็นเอกฉันท์

นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เมื่อที่ประชุมได้มีมติตามที่เสนอมาแล้ว จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมาชิกสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2555 (พิจารณาวาระ 2 – 3) ในวันที่ 24 กันยายน 2555 โดยไม่
ต้องออกหนังสือ (ส่งหนังสือให้เฉพาะคนที่ไม่มาประชุมเท่านั้น)

-
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ระเบียบวาระที่ 4 การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
รองประธานสภาเทศบาล
พ.ศ. 2555 และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กองช่าง
1. หมวดเงินอุดหนุน
1.1 ค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลตาบลแชะ ตั้งไว้ 100,000.- บาท
1.2 ค่าขยายเขตสายพาดดับโคมไฟสาธารณะ ตั้งไว้ 200,000.- บาท
2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 โครงการวางท่อระบายพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้า สพฐ. –
สระน้าเทศบาล) หมู่ 4 ตาบลแชะ ตั้งไว้ 300,000.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน)

2.2 โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้า พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งสองข้าง ถนนราษฎร์พัฒ นา ซอย 3 (แยกธนาคารออมสิ น – สี่ แยกตี๋ไก่อบ) หมู่ 4
ตาบลแชะ ตั้งไว้ 675,000.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานบาบัดน้าเสีย)

2.3 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้าพร้อมบ่อพักทั้งสองข้าง (จากแยกสมานชัย –
แยกบ้าน นายคมสันต์ ไม้กระโทก ) ชุมชนรวมใจพัฒนา หมู่ 4 ตาบลบ้านใหม่ ตั้งไว้
280,000.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานบาบัดน้าเสีย)

2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนเดิม) พร้อมรางระบายน้า
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ถนนราษฎร์ พั ฒ นา ซอย 4 (ซอยบ้ า นนางสมจิ ต ร กรองครบุ รี )
(ซอยบ้านนางแอ๊บ) หมู่ 4 ตาบลแชะ ตั้งไว้ 123,000.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน)

2.5 โครงการวางท่อระบายพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาชื่น
ด้านทิศเหนือ (แยกร้านครบุรีรวมวัสดุ – แยกถนนประชาชื่น ซอย 5 ) หมู่ 3 ตาบลแชะ
ตั้งไว้ 1,650,000.- บาท
เดิม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานบาบัดน้าเสีย )
เปลี่ยนแปลงเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานบาบัดน้าเสีย)

2.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ถนนลงหินคลุก ซอยร้านซ่อมรถนายยุทธนา ชิดกิ่ง – คลองส่งน้าชุมชนชายทุ่ง หมู่ 3 ตาบล
แชะ ตั้งไว้ 275,000.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานบาบัดน้าเสีย)

2.7 โครงการวางท่อระบายพร้อมขยาย เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ประสานสมุทร (แยกบ้านนายคมสันต์ ไม้กระโทก – แยก ส. เจริญเกษตร ) ชุมชนรวมใจ
พัฒนา หมู่ 4 ตาบลบ้านใหม่ (ฝั่งซ้าย) ตั้งไว้ 800,000.- บาท
เดิม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานบาบัดน้าเสีย)
เปลี่ยนแปลงเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานบาบัดน้าเสีย)

-
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2.8 โครงการก่อสร้างถนนลงดินลูกรังและหินคลุก ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบล
แชะ (จากแยกข้างป่าไม้อาเภอครบุรี – โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแชะ) ตั้งไว้ 240,000.- บาท
เดิม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน)
เปลี่ยนแปลงเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน)

รวม 2 รายการ จานวน 10 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,643,000 บาท
(สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
เนื่ อ งจากในปี ง บประมาณ 2555 เทศบาลต าบลแชะได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปล่าช้า ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ได้ และบางโครงการอยู่ในขั้ นตอนการจัดทาราคากลาง และประกาศสอบราคาตามระเบียบ
พัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5
การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่ าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยิงมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ
พิจารณา
คณะผู้ บ ริ ห ารได้ เ สนอรายการตามจ านวนที่ ไ ด้ ชี้ แ จงมา งบประมาณปี 2555
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น จะขออนุ มั ติ จ ากสภาเทศบาลต าบลแชะเพื่ อ กั น เงิ น เพื่ อ ใช้ ใ น
ปีงบประมาณ 2556 และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีสมาชิกสภาเทศบาลมี ข้อสงสัยหรือไม่ สาหรับโครงการ
เหล่านี้ สภาเทศบาลตาบลแชะชุดที่แล้ว ได้อนุมัติและตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คณะผู้บริหารจึงขอกันเงิน
ไว้เพื่อดาเนินการต่อไป ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลมีข้อสงสัย ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็ นชอบในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 และขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ 12 เสียง
มติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
5.1 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
รองประธานสภาเทศบาล
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแชะ และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากเทศบาล
คัดเลือก ได้หมดวาระ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 จึงเสนอต่อสภาเทศบาลตาบล
แชะ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กตั ว แทนสมาชิก สภาเทศบาล เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น
จานวน 3 คน และเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน
3 คน รวม 6 คน

-22ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 ข้อ 8 กาหนดให้ผู้ บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน เพื่อร่วม
เป็นคณะกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และหมวด 6 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิน แผนพัฒ นาท้องถิ่น ที่ มาจากสมาชิกสภาท้อ งถิ่น ที่ส ภาท้อ งถิ่นคั ดเลื อ ก จ านวน
3 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการในการติดตามแผนเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด โดยใช้วิธีการคัดเลือกสมาชิก
เช่นเดียวกับการเลือกรองประธานสภา ตามข้อ 12
จึงเสนอให้ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอชื่อเข้ามาได้ ครับ
ชุดที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแชะ
คนที่ 1
ผู้เสนอ นายอัคเดช ศิริเมฆา
เสนอ นายบรรจง ศิริพร
ผู้รับรอง
1. นางวนิดา กุลไกรจักร
2. นางสาวณิชกุล อัครเมธีกุล
คนที่ 2
ผู้เสนอ นายประยูร วากระโทก
เสนอ นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ผู้รับรอง
1. นายคมสันต์ ไม้กระโทก
2. นายชูชีพ รักษ์กระโทก
คนที่ 3
ผู้เสนอ นายคมสันต์ ไม้กระโทก
เสนอ นายชูชีพ รักษ์กระโทก
ผู้รับรอง
1. นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
2. นายชมภู ปราศกระโทก
มติที่ประชุม
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแชะ
1. นายบรรจง ศิริพร
2. นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
3. นายชูชีพ รักษ์กระโทก
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ต่อไปจะเป็นการเลือก ชุดที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
รองประธานสภาเทศบาล
เทศบาลตาบลแชะ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อเข้ามาได้ ครับ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล
ชุดที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแชะ
คนที่ 1
ผู้เสนอ นายประยูร วากระโทก
เสนอ นายคมสันต์ ไม้กระโทก
ผู้รับรอง
1. นายชมภู ปราศกระโทก
2. นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
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ผู้เสนอ นายชูชีพ รักษ์กระโทก
เสนอ นายชมภู ปราศกระโทก
ผู้รับรอง
1. นายประยูร วากระโทก
2. นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
คนที่ 3
ผู้เสนอ นายคมสันต์ ไม้กระโทก
เสนอ นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
ผู้รับรอง
1. นายประยูร วากระโทก
2. นายชมภู ปราศกระโทก
มติที่ประชุม

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแชะ
1. นายคมสันต์ ไม้กระโทก
2. นายชมภู ปราศกระโทก
3. นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร

นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอหรือไม่ เชิญท่าน
นายกเทศมนตรี ครับ

ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ขอแจ้งให้ทราบ
เรื่องที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2555 นี้ กกต. จะมาทาบัญชีรับจ่ายการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ที่เทศบาล เวลา 09.00 น. ผู้ที่ยังไม่ได้ไปยื่นหลักฐานก็ขอ
เชิญมายื่นที่เทศบาลตาบลแชะได้
เรื่องที่ 2 วันนี้เชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ สมาชิก อปพร. อาเภอครบุรี หลานของ
คุณสังคม หกกระโทก ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หลังจากเดินทางกลับจากการฝึกอบรม
อปพร. จะฌาปนกิจศพวันนี้ ที่วัดโนนกุ่ม เวลา 14.00 น. จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านได้รับทราบ ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะไปร่วมงานก็ขอเรียนเชิญ
เรื่องที่ 3 และวันนี้มีงานพระราชทานเพลิงศพนายอุดม ดานิล ปลัดอาเภอครบุรี
เวลา 16.00 น. ที่วัดสมุทรการ (แชะ) จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลร่วมงาน การแต่ง
กายแต่งชุดขาว
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญท่าน สท. ชูชัย ครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นายชูชัย แย้มกระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายชูชัย แย้มกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมมีเรื่องที่จะสอบถาม ในงานแจก
เบี้ยยังชีพเดือนนี้ที่ผ่านมา มีการแจกผ้าขนหนูให้ผู้สูงอายุ แต่ทาไมคนพิการไม่ได้รับผ้าขนหนู
ผมมีเรื่องที่สอบถามแค่นี้ครับ

-24นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง ครับ

ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ต้องขออภัยด้วยครับ เดี๋ยวจะเอาผ้าขนหนู
ไปแจกผู้พิการให้ครับมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่ครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องที่จะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการ
รองประธานสภาเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาล ครับ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

- ปิดประชุมเวลา 12.00 น. (ลงชื่อ)

โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น จด / บันทึก
(นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ชูชัย แย้มกระโทก ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชูชัย แย้มกระโทก)

(ลงชื่อ)

อัคเดช ศิริเมฆา
(นายอัคเดช ศิริเมฆา)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ประยูร วากระโทก กรรมการ/เลขานุการ
(นายประยูร วากระโทก)
สภาเทศบาลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
(ลงชื่อ)

วารี ช่วงสูงเนิน
(นางวารี ช่วงสูงเนิน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ

