
     
รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

สมัยวสิามญั  สมยัที ่2  ครัง้ที ่1/2558   ประจ าป ี2558 
วนัองัคารที ่ 17  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2558  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชมุเทศบาลต าบลชะมาย 
................................................... 

 

ผูม้าประชมุ 
 

ล าดับที ่   ชื่อ  -   สกลุ     ต าแหนง่ 
   1.  นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ   ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
   2.  นายสมนึก  เกิดช่วย    รองประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
   3.               นางสวาท  ณ  สุวรรณ    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
   4.  นายเดชณ์  ชาญอาวุธ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 1 
   5.  นายธรรมนูญ  จุติชอบ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 1 
   6.  นายพรรษา  วิเศษอักษร    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 1 
   7.               นายประสงค์   พรหมวันรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
   8.  นายจุมพฎ  กิ่งจันทร์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
   9.  นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
   10.  นายสลัด  พรหมดนตรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
   11.    นายทวีศักดิ์  ปานมี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
 
 

       ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
 

ล าดับที ่   ชื่อ  -   สกลุ     ต าแหนง่ 
    1.  นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง   นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    2.              นายวันชัย  รัตนบุรี    รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    3.              นายวิสุทธิ์  เรืองจรัส    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
    4.  นายร่าน  ชูแก้วร่วง     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    5.              นายสุทธิพร  รสมาลี    ปลัดเทศบาล 
    6.              นายปรีชา  บุญรักษา     รองปลัดเทศบาล 
    7.              นายประภาส  เฉลิมชัยวิวัฒน์                  หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
    8.  นางสุนีย์  เทพคง     ผู้อ านวยการกองคลัง  
    9.              นางพิจิตร  อุษาสุมงคล    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
   10.     นางจริยาวดี  วิเชียรเชื้อ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   11.   นายกมล  เชยบัวแก้ว    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   12.  นายจวน  เทพคง     ตัวแทนชุมชน 
   13.  นางธิติมา  ชูแก้ว     ตัวแทนชุมชน 
   14.     จ่าเอกกิจชะนะรัตน์  ทิพย์รัตน์   นิติกร 
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เริ่มประชมุ เวลา  09.30  น.   
นางสวาท  ณ สวุรรณ  - บัดนี้เวลา  09.30  น. สมาชกิสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารได้เข้าที ่ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันนางสวาท  ณ สุวรรณ  เลขานุการสภาเทศบาล 

ต าบลชะมาย ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายแล้ว  
มีผู้มาประชุมและอยู่ในที่ประชุมแล้ว จ านวน 11 ท่าน  
ขอเชิญนายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ  ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

( ประธานสภาจดุเทยีน ธปู บชูาพระรตันตรัย ) 
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร  ท่านปลัด ท่านรองปลัด ตลอดจน 
ประธานสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่ายทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุม ในวันนี้สภาเทศบาล

ต าบลชะมายได้เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 1/2558  
ประจ าปี พ.ศ. 2558  ในวันอังคารที่ 17  พฤศจิกายน  2558  ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลชะมาย ซึ่งการประชุมในวันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบ 
การประชุมนะครับ 
 

ระเบยีบวาระที ่1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
- ขอแจ้งไปยังผู้บริหารและผ่านไปทางหัวหน้าและผู้อ านวยการกองทุกท่าน 
ว่าเมื่อมีการประชุมเป็นเรื่องที่ส าคัญ ขอแจ้งให้ผู้อ านวยการกองเข้าร่วมประชุม 
ด้วย เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับญัตติที่ยื่นมา หรือตอบข้อซักถามของ
สมาชิก ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย เพราะว่าบางครั้งเรื่องส าคัญเป็นความรู้ทาง
วิชาการหรือว่าข้อระเบียบต่าง ๆ ขอฝากผู้บริหารด้วยนะครับ 

 

                                         ระเบยีบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
- รายงานการประชมุสภาเทศบาล สมยัวสิามัญ สมยัที ่1 ครัง้ที ่2/2558  

                                        ประจ าป ีพ.ศ.2558   เมือ่วนัศุกรท์ี ่ 28  กนัยายน  2558   
- ขอให้ท่านสมาชิกหรือผู้บริหารได้ตรวจดูรายงานการประชุมว่ามีส่วนใด 

 ที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยค า ขอเชิญได้นะครับ 
- มีผู้บริหารหรือท่านสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงาน 
การประชุม ก็ขอเชิญครับ 
- ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล           

 ต าบลชะมาย ครั้งที่แล้ว ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมผมจะขอมติที่ประชุม  
 นะครับ 

- ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงาน 
 การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558  ประจ าปี  
 พ.ศ.2558  เมื่อวันศุกร์ที่ 28  กันยายน  2558  ใครเห็นชอบยกมือครับ 
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ที่ประชุม เหน็ชอบ        9       เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ      -       เสยีง 
 งดออกเสยีง     ๑      เสยีง 

เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลชะมายรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2/2558 ประจ าปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28   
กันยายน 2558 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ ระเบยีบวาระที ่3   เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล   -- ไมม่ ี-- 

 
 
 
 
 
 
 

        ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถิน่ตั้งขึน้พจิารณาเสร็จแลว้ 
-- ไมม่ ี-- 
 

        ระเบยีบวาระที ่5  เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
 1. ญัตตขิออนมุัตโิอนงบประมาณไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ 
- ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  

ซึ่งในระเบียบวาระที่ 5 ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ 
 ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย มีความเห็นควรจะต้องเสนอญัตติ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    

หลักการ 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลชะมาย ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น 
    

เหตผุล 
 ด้วยส านักปลัดเทศบาล โดยงานการศึกษาได้ตรวจสอบเทศบัญญัติ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พงศ.2559 ของแผนงานการศึกษา งานระดับ 
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ไม่ปรากฏ 
งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ส าหรับ 
ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามข้อมูลเด็ก  
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558  จ านวนเด็ก 220 คน ๆ ละ 20 บาท  
จ านวน  280 วัน  เป็นเงิน  1,232,000.-  บาท (หนึ่งล้านสองแสน 
สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ 
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ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.3/ว 2789 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558  เพื่อ 
จะต้องด าเนินการเบิกหักผลักส่งค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับสถาน 
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2551  จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องโอนงบประมาณไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น รายละเอียด 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมายจึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบล 
ชะมายได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
ซึ่งในญัตติดังกล่าวผมเองเป็นผู้เสนอญัตติขอเรียนต่อประธานสภาว่า 
ผมพร้อมที่จะชี้แจงด้วยตัวเองในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอน าเรียนต่อท่านสมาชิกว่าในฐานะ 
ทีเ่ป็นผู้ยื่นญัตติ ก็มีความพร้อม มีความรู้พอที่จะชี้แจงได้ ขอกราบเรียนต่อ 
ที่ประชุมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติและได้ให้หลักการและ 

เหตุผลไปแล้ว ซึ่งในเหตุผลก็มีหัวข้อส าคัญคือไม่ปรากฏในงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาส าหรับค่าอาหารกลางวันของ
นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    -  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะขออภิปรายในเรื่องนี้ ขอเชิญได้นะครับ ผมขอเท้าความ 
ว่า สภาเทศบาลต าบลชะมายได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2559   
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2558 และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแล้ว 
ผมก็ส่งไปให้ท่านนายกลงนามเพ่ือประกาศใช้ แต่ยังไม่ทันได้ใช้ ก็ได้มาโอน 
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใครมีข้อสงสัยอะไรก็ขอเชิญอภิปราย 
ได้นะครับ และเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องบรรจุไว้ใน 
เทศบัญญัติก่อน เพราะเป็นเงินอุดหนุนมาจากจังหวัดและเป็นค าสั่งของ 
กระทรวงมหาดไทย  ถ้าไม่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  
ก่อนอ่ืนผมจะให้บอกถึงสาเหตุที่ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติ ความเป็นมาเป็น 
อย่างไร ขอให้ท่านสมาชิกได้เปิดดูนะครับ หนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 
2789 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า 
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งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอให้ท่านได้ดูในหนังสือฉบับนี้
ด้วยนะครับ ให้ดูย่อหน้าสุดท้ายด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ  คือหนังสือฉบับนี้เน้นมาเลยว่าให้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก 
ถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงจริง ๆ เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีข้ันตอนนี้ ไม่มี
การตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้จ่ายส าหรับอาหาร
กลางวันเด็ก จ านวน 1,232,000.-  บาท  ขอให้ท่านสมาชิกได้ดูด้วยนะครับ 
ที่ผมได้ย้อนไปดูในงบประมาณรายจ่ายปี 2556  2557  ก็มีอยู่ทุกปี  
แต่ผมไม่ทราบสาเหตุว่าในปีงบประมาณ 2559 นี้ ตกไปได้อย่างไร เป็นเรื่อง
ส าคัญมาก  ผมขอให้ช่วยชี้แจงในเรื่องของสาเหตุที่ว่าไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  ขอทราบสาเหตุเรื่องนี้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยครับ  

นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย ประชุม ในญัตติที่ผมเสนอได้ให้เหตุผลไปแล้วว่าเราไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2559 แต่ด้วยวิธีการงบประมาณ ก็สามารถ 

ด าเนินการได้ตามข้อ 27 ผมว่าไม่ได้เสียหายอะไรครับ วิธีด าเนินการก็ 
ด าเนินการไปตามข้อ 27 และการโอนงบประมาณก็เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยทุกอย่าง สภาไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ว่าอะไร พูดกัน 
ตรงไปตรงมา เพราะการจัดท างบประมาณถ้าย้อนไปดู เช่น ปี 2556 ที่มี 
ปัญหาฟ้องศาลปกครองกันอยู่ สาเหตุมาจากอะไรก็รู้กันอยู่ ฉะนั้นในการ 
ด าเนินการก็ตามญัตติที่ได้ให้หลักการและเหตุผลไปแล้วนะครับ และหนังสือ 
สั่งการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้ห้าม ฉะนั้นถ้าเราไม่หยิบยกระเบียบ 
ข้อกฎหมายมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ก็ช่วยไม่ได้ ในเมื่อมีระเบียบกฎหมาย 
รองรับก็สามารถขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ 
สมมติแต่เป็นเรื่องของระเบียบ ผมขอน าเรียนต่อที่ประชุมและก็โอนเงินอยู่ 
ในงบประมาณนี้ ไม่ใช่อ านาจของผู้บริหาร ในการโอนเป็นอ านาจของสภา 
ถ้าท่านไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร ผมก็ชี้แจงเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - จะต้องท าความเข้าใจก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่มีอ านาจ ไม่เห็นด้วยอะไรนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  คือก่อนที่ท่านได้ยื่นญัตติมาผมก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่อง 

ที่ส าคัญมากเพราะว่ามีหนังสือสั่งการมาจากกระทรวงมหาดไทยและวันที่ท่าน 
นายกได้ยื่นญัตติก่อนที่ผมจะได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระผมก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ 
จากกองวิชาการและแผนงานมาสอบถามว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร ผมก็รู้ว่าเรื่องนี้ 
ส าคัญที่สุดและมีหนังสือด่วนของกระทรวงมหาดไทยแจ้งมาในเรื่องการ 
ซักซ้อมแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป  
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ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ท่านก็บอกว่าไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ งานการศึกษาไม่ได้ส่งเรื่องให้กองวิชาการเลย 
นั่นคือค าตอบของกองวิชาการ  ที่ท่านนายกได้พูดไป ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร 
ไม่ใช่ว่ายื่นเรื่องมาสภาจะรับ หรือไม่รับ ไม่ใช่อย่างนั้น คือสาเหตุผมได้สอบถาม 
กองวิชาการไปแล้วบอกว่างานการศึกษาไม่ได้ส่งเรื่องนี้มาให้ในการบรรจุในงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  ก่อนการประชุมที่ผมบอกว่าให้ผู้อ านวยการ 
กองเข้ามาได้ตอบค าถามด้วย ให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ดูนะครับ ผมก็ได้บอก 
กล่าวด้วยว่าให้ท่านได้อ่านดูในทางเว็บไซด์ ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ มีการ 
ถอดถอน มีการยุบสภาในเรื่องที่ว่าได้ให้ความเห็นชอบไปโดยที่ไม่ได้ดูกันให้ 
ละเอียด และขอแจ้งให้สภาได้ทราบด้วยนะครับ แต่ที่ผมได้รอผู้อ านวยการกอง 
เพราะว่าคือไม่ได้เข้ามาตอบในข้อสงสัยหรือว่าเหตุผลนี่คือข้อเสียเวลาประชุม 
จะมีหนังสือเชิญประชุมผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วนทุกครั้ง แต่ว่าเวลามาตอบ 
ค าถาม ข้อสงสัยไม่ได้เข้ามาตอบในสภา เพราะว่าไม่ว่าการประชุมที่ไหน 
ผู้อ านวยการกองจะต้องเข้ามาประชุมหรือว่าส่งตัวแทนที่สามารถตอบค าถาม
เกีย่วกับญัตติที่ส่งมาเพ่ือให้สภาพิจารณา ผมเชิญผู้อ านวยการกองวิชาการ
มาแล้ว ท่านก็บอกว่างานการศึกษางานการศึกษาไม่ได้ส่งเรื่องมาเพ่ือบรรจุ 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  ผมว่าเป็นแบบนี้นี่เอง  
และในวันเดียวกันผมได้เชิญนักวิชาการศึกษามาบอกว่าส่งเรื่องไปให้กอง
วิชาการและแผนงานแล้วแต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเรื่องนี้ตกไปได้อย่างไร เหตุผล 
นี้ที่ผมจะให้มาชี้แจงในเรื่องนี้ เอกสารสูญหายแบบนี้มันเป็นเรื่องส าคัญ  
ขอเชิญครับ 

นายกมล  เชยบวัแกว้  - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องนี้ที่ท่านประธานได้น าเรียนในเบื้องต้นว่ากอง 

วิชาการไม่ได้น ามาบรรจุในเทศบัญญัติจริง ที่ท่านประธานถามหรือให้ช่วยชี้แจง 
เรื่องของสาเหตุที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 
ขอชี้แจงขั้นตอนกระบวนการจัดท างบประมาณ เริ่มต้นกองวิชาการและ 
แผนงานในฐานะได้ด าเนินการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เพ่ือประกอบในการ 
จัดท างบประมาณประจ าปี 2559  กองวิชาการและแผนงานก็จะท าบันทึก 
แจ้งแต่ละงานแต่ละกองรวบรวมแผนงานโครงการที่จะน าเข้าบรรจุใน
งบประมาณประจ าปีส่งเป็นเอกสาร ย้ านะครับส่งเป็นเอกสารให้กองวิชาการ
และแผนงาน กองวิชาการแผนงานไม่มีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปรู้ในรายละเอียด
ของแต่ละงานว่าจะต้องด าเนินการตั้งงบประมาณในส่วนใด แต่ในฐานะฝ่าย
เลขา เมื่อรวบรวมแผนงานโครงการที่แต่ละกองแต่ละงานส่งมา ในเบื้องต้น
รายละเอียดในการขอตั้งงบประมาณในแต่ละโครงการก็จะต้องส่งมาเป็น 
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ลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่าจากข้อมูลที่ท่านประธานพูดตรงกันคือว่างาน
การศึกษาได้ส่งเอกสารแต่ขาดโครงการเรื่องเงินอุดหนุนเกี่ยวกับอาหารกลางวัน
ของเด็ก นี่คือที่มาแต่ที่ผมไม่ชี้แจงในเบื้องต้นเพราะเข้าใจว่าท่านประธานได้
สอบถามผู้อ านวยการกองแล้ว ข้อมูลที่กองวิชาการและแผนงานได้มาไม่มี
รายละเอียดโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยหลังจากมีการจัดท าร่างงบประมาณ
แล้วความรับผิดชอบโดยตรงจะต้องเกิดกับเจ้าของงานหรือโครงการ และก็ไม่
พ้นผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการ งบประมาณ 
ที่จ าเป็นจะต้องจัดตั้งในปีงบประมาณนั้นก่อน ถามว่าท าไมถึงส่งมาท่ีกอง
วิชาการและแผนงานแล้วไม่มีโครงการดังกล่าว ผมก็ไม่สามารถชี้แจงได้ต้อง 
ให้ในส่วนของส านักปลัดซึ่งรับผิดชอบในส่วนของงบประมาณอาหารกลางวัน
เป็นผู้ชี้แจง แต่ในส่วนกองวิชาการและแผนงานขอน าเรียนว่าโดยกระบวนการ
ของการรวบรวมงบประมาณตามท่ีน าเรียนแล้วจะต้องมีบันทึก โดยเจ้าหน้าที่
งบประมาณซึ่งมอบหมายให้กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้รวบรวม ท าบันทึก
ถึงเจ้าของงบประมาณท ารายละเอียดที่มีความจ าเป็นจะต้องตั้งจ่ายใน
ปีงบประมาณเพ่ือบรรจุในงบประมาณส่งมาท่ีกองวิชาการและแผนงาน เพ่ือ
รวบรวมและจัดท าร่าง นี่คือที่มาของการจัดท างบประมาณ ขอน าเรียนท่าน
ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์  ชาญอาวธุ -  ที่คุณกมลได้กล่าวไปนะครับ ว่าท่านประธานบอกว่ากองวิชาการฯ ไม่ได้ 
ประธานสภาเทศบาล  น าเข้าบรรจุในเทศบัญญัติ ผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับ ผมว่าทางงาน 

การศึกษาได้ส่งมาแล้วแต่ว่าไม่ได้บรรจุเข้าไปในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2559 นักวิชาการศึกษาก็มานั่งอยู่ในห้องประชุมแล้ว 
และผมจะถามท่านว่าวันนั้นที่ผมเชิญท่านมาแล้วผมก็ถามว่าเป็นอย่างไร 
เรื่องนี้ไดส้่งเรื่องไปให้กองวิชาการฯ หรือไม่ในเรื่องของค่าอาหารกลางวัน  
งบประมาณ 1,232,000.-  บาทนี้ นักวิชาการศึกษาก็ตอบว่าได้ส่งเรื่อง 
ไปให้กองวิชาการแล้วใช่ไหมครับ แต่เรื่องมันตกไปอย่างไรผมก็ไม่ทราบ  
ในเรื่องนี้มีการรับเรื่อง มีการรับหนังสือมาก็ส่งไปตามระบบแล้วนะครับ 
ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามระบบระเบียบของทางราชการ แล้วก่อนที่จะ 
น ามาบรรจุเข้าในระเบียบการประชุมเมื่อเรื่องมันตกไปผมก็ได้บรรจุเข้าใน 
ระเบียบวาระ ผมก็ได้เชิญผู้อ านวยการกองที่เก่ียวข้องมาสอบถามแล้ว 
เรื่องก็เป็นแบบนี้ ท่านก็ต้องพูดคุยกันให้ได้ เพราะว่าในการติดต่อสื่อสารกัน 
ภายในองค์กรผมยอมรับจริง ๆ ว่าอยู่ในจุดที่ต่ ามากในการสื่อสารภายใน 
องค์กรของเทศบาลต าบลชะมาย ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
องค์กร ในกองต่าง ๆ ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรในการบริหารจัดการนั้น  
พอถามทางกองนั้นบอกว่าส่งไปแล้ว พอถามอีกกองว่ายังไม่ได้ส่ง มันเป็น 
เรื่องท่ีส าคัญนะครับ ที่ผมมาสอบถามหรือว่ามาพูดคุยแบบนี้เพื่อจะได้แก้ 
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ปัญหาในอนาคตได้ เพราะว่าเรื่องแบบนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
ท่านดูสิว่าเรายังไม่ได้ใช้จ่ายในงบประมาณท่ีท่านนายกได้เซ็นประกาศใช้ 
ในเทศบัญญัติเลย แต่ต้องมาแก้เทศบัญญัติ โดยโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แบบนี้นะครับ เป็นเรื่องที่ผิดพลาดกันเยอะมากนะครับ 
- ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่าน ในเรื่องของญัตติที่ผมได้เสนอขอน าเรียนต่อที่ประชุมว่า 
    ในความผิดพลาดของเทศบัญญัติในการน าเสนอเป็นการตรวจสอบจากสภา  

เป็นหน้าที่ของสภา แต่ในเรื่องที่ว่าจะมาโทษคนนั้นโทษคนนี้ผมว่าอย่ามาพูด 
ในสภา ผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว ฉะนั้นผมก็ต้องอาศัยระเบียบในการ 
แก้ปัญหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ฉะนั้นเรื่องที่ทางกองวิชาการฯ ได้ชี้แจงและที่ท่านประธานสภาได้พูดก็เป็น 
สิ่งที่เราได้รับฟังร่วมกัน รับฟังกันได้ ซึ่งในญัตติถ้าเป็นเรื่องที่ผิด เรื่องท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ผมก็ไม่ยื่นญัตติมา ฉะนั้นในการอภิปรายต่าง ๆ ที่ท่านประธาน 
ได้อภิปรายก็ต้องให้อยู่ในกรอบด้วย การชี้แจงงบประมาณในการโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ผมคิดว่าเป็นไปตามระเบียบ ซึ่งผมรับผิดชอบเอง  ฝากท่าน
ประธานสภาและท่านสมาชิกด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ก็คิดว่าผมมีความ
รับผิดชอบพอสมควรในเรื่องต่าง ๆ ถึงไม่เต็ม 100 % แต่ก็มีความ 
รับผิดชอบส านึกต่อหน้าที่ด้วยความตั้งใจมาโดยตลอด และในญัตติต่าง ๆ  
ก็เป็นไปตามที่เสนอ  ขอขอบคุณมากครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ   -  ที่ท่านนายกพูดผมก็เข้าใจนะครับ คือเรื่องที่ท่านได้ยื่นญัตติมาท่ีว่าให้อยู่ 
ประธานสภาเทศบาล  ในกรอบ ผมก็เข้าใจ ว่าพอยื่นญัตติมาแล้วเราก็ลงมติมันก็ไม่ใช่ เพราะว่าเรา 

ต้องทราบถึงสาเหตุของการอภิปราย ต้องทราบถึงสาเหตุที่มาท่ีไป ซึ่งก็อยู่ 
ในญัตตินี้นะครับ  
- ขอเชิญครับ 

นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่าน ผมได้พูดย้ าอยู่เสมอว่าญัตติผมอยู่ในกรอบระเบียบและ 
    กฎหมาย เป็นดุลยพินิจที่จะพิจารณา  อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านจะอภิปราย 
    อย่างไรก็ได้ไม่ใช่ผมไปเชียร์ให้ท่านลงมติ  อยู่ที่ดุลยพินิจของท่าน  

ท่านวิเคราะห์ดูว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ขอบคุณครับ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ที่ผมได้พูดและให้ท่านผู้อ านวยการกองแต่ละท่านหรือตัวแทนได้มาชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  คืออยากให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาเพราะว่าสภาเป็นผู้พิจารณาร่าง 
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เทศบัญญัติที่ส่งเข้ามาในสภา และท่ีพูดมาไม่ใช่จะไปอคติ หรือไปปิดกั้น  
กีดก้ัน  ในการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ  ท่านสมาชิกและผมก็รับผิดชอบต่อสังคม 
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้บริหาร หรือข้าราชการทุกท่าน เราอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 
กันทุกท่าน ก็มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ บ้านเมืองเหมือนกัน 
เท่าเทียมกัน แต่ที่ได้พูดนี้คือได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและวิธีการเพ่ือไม่ให้ 
ปัญหาแบบนี้ได้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ไม่ใช่ว่าจะไปขัดอะไร ไม่ใช่ว่าเขาเสนอ 
อะไรมาก็ต้องไปคัดค้าน ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เพื่อหาข้อยุติและแก้ปัญหา 
ในอนาคตเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้น เพราะว่าเทศบัญญัตินั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก  
เป็นกฎหมายถ้าไม่ผ่านเทศบัญญัติมาก็ไม่สามารถน าไปใช้ได้ ก็ต้องท าความ 
เข้าใจด้วยนะครับ 
- ขอเชิญคุณกมลครับ  

นายกมล  เชยบวัแกว้  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาและ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืนก็ต้องขอบคุณท่านนายกในฐานะผู้บริหาร 
    สูงสุดและเป็นที่ยึดมั่นและเป็นก าลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ได้แสดงความรับผิดชอบ 
    แต่อย่างไรก็ตามในฐานะผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ หาก 
    ความผิดพลาดนั้นเกิดข้ึนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่นัยเดียวกันผมเชื่อว่า 

ในฐานะที่มีส่วนร่วมในการจัดท าร่างงบประมาณท่ีผ่านมาด้วยความตั้งใจ 
ไม่มีเจตนาให้เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ แต่ขอน าเรียนต่อท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม
ทุกท่าน  ผ่านประธานสภาว่าในการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กระบวนการของการจัดท าร่างงบประมาณสูงสุดก็เป็นหน้าที่ของสภา  
ในฐานะผู้มีหน้าที่พิจารณางบประมาณ แต่ตามที่ได้น าเรียนแล้วในฐานะ 
ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในเรื่องรายละเอียดของโครงการ 
และแผนงานนั้นปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ กองวิชาการฯ เองก็เช่นกัน 
แม้ว่าไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณโดยตรง แต่ในฐานะที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขารวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดท า 
เทศบัญญัติก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการท างานเช่นเดียวกัน 
แต่ในเบื้องต้นเอกสารข้อมูลที่กองวิชาการฯ ได้รับต้องยอมรับร่วมกันนะครับ 
ผมได้สอบถามนางสาวจารุวรรณ  ถนอมชู นักวิชาการศึกษา ได้ยืนยันว่า 
ได้ส่งเอกสารมา แต่ที่ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ ที่ได้ท าบันทึกเพ่ือจัดท า 
รา่งงบประมาณในเอกสารไม่ได้มีรายละเอียด แต่ผมรู้มาว่าการส่งเอกสาร 
ครั้งแรกนั้นส่งมาท้ังเอกสารและไฟล์  แต่ที่เจ้าหน้าที่ที่ท าบันทึกท า 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณใช้เอกสารเป็นหลัก  ในการบันทึกเพ่ือจัดท า 
ร่างงบประมาณเม่ือมีการรวบรวมโดยงบประมาณทั้งปีจะต้องมารวบรวม 
ทีก่องวิชาการฯ  ดังนั้นในฐานะกองวิชาการฯ  หากมีการผิดพลาดตรงที่ 
กองวิชาการฯ รวบรวมเอกสารทั้งหมดไม่ครบ กองวิชาการฯ ยินดี ที่จะ 
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แสดงความรับผิดชอบในส่วนนั้น แต่ผมเองก็อยากให้ที่ประชุมเข้าใจร่วมกัน 
ว่ากองวิชาการมีหน้าที่เป็นผู้รวบรวม เพื่อรวบรวมเอกสารที่ท่านส่งมาให้ 
ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติด้วยเช่นกันที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของ 
สิ่งที่ท่านส่งมาว่ารายละเอียดที่ท่านส่งมานั้น กองวิชาการฯ ก็มาจัดท าข้อมูล 
ถ้าหากไปดูความรับผิดชอบที่ท่านประธานพยายามย้ า ผมคิดว่าเป็นความ 
รับผิดชอบร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบในฐานะ 
ของท่านนายกและไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของสภา ถ้าเป็นความบกพร่อง 
คนที่รับผิดชอบเบื้องต้นก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับแผนงาน 
โครงการนั้น ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ไม่เป็นความรับผิดชอบ 
ของท่านนายก แต่ต้องขอขอบคุณท่านนายกในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบแทน 
ตามท่ีน าเรียนเบื้องต้น กระบวนการจัดท าร่างงบประมาณต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ ผมยืนยันด้วยความบริสุทธิ์  ความรู้สึกจากใจ ความผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดร่วมกันขององค์กรไม่ใช่ของ 
คนใดคนหนึ่ง แต่ถ้าหากให้ความผิดพลาดนั้นอยู่ที่ใครมากท่ีสุด คงหนีไม่พ้น 
ในส่วนของกองวิชาการฯ และเจ้าของแผนงานนั้นที่จะต้องรับผิดชอบ 
ร่วมกัน ผมคิดว่าสิ่งที่ผมน าเรียนอย่างน้อยที่สุดน่าจะเห็นว่าเทศบาลต าบล 
ชะมายเป็นเทศบาลที่ใหญ่ รายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นหากเป็นความ 
บกพร่องหรือผิดพลาดเกิดข้ึน  ถ้าหากไม่ได้เกิดข้ึนโดยเจตนาหรือมุ่งเน้น 
ให้เกิดความเสียหายและมีช่องทางการปฏิบัติที่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติขององค์กรที่มีขนาดใหญ่ ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างกัน 
ของการสื่อสารใด ๆ ทั้งสิ้น ตามท่ีท่านประธานได้น าเรียนในที่ประชุม 
ส าหรับเรื่องของการจัดท างบงบประมาณเฉพาะกรณีเงินอาหารกลางวัน 
ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของการสื่อสารแต่ถ้าจะเป็นความบกพร่องก็เป็นความ 
บกพร่องร่วมกันระหว่างเจ้าของงานและกองวิชาการฯ ในฐานะฝ่ายรวบรวม 
เอกสารข้อมูลได้น าเสนอมาจัดท าร่างเทศบัญญัติ อย่างไรก็ตามหน่วยงาน 
ทุกหน่วยงาน กระบวนการตรวจสอบมีความส าคัญมากและทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในองค์กรของเทศบาลต าบลชะมายจะต้องร่วมกันตรวจสอบ 
เพราะฉะนั้นในการจัดท าร่างเทศบัญญัติ  ถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบแต่เมื่อ 
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็มีระเบียบข้อกฎหมายให้ปฏิบัติ ซึ่งผมเชื่อว่าความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดที่เกิดข้ึนโดยสุจริตมิได้มีการเจตนา 
ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น และขอให้ท่านสมาชิกสภาได้สบายใจในการท างาน 
ของกองวิชาการฯ และงานการศึกษา เพราะผมเชื่อว่าไม่มีเจตนาให้เกิดความ 
ผิดพลาดเกิดขึ้นในการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ขอขอบคุณครับ 
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นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอเชิญคุณจุมพฎ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจมุพฎ  กิง่จนัทร์  - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้บริหารตลอดจน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องนี้คุยกันมานานแล้ว ในความรับผิดชอบตรงนี้ 
    ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งข้าราชการประจ าและข้าราชการฝ่ายการเมือง 
    ผมเคยบอกแล้วว่าข้าราชการจะอยู่ส่วนข้าราชการก็อยู่ไม่ได้ ฝ่ายการเมือง 

จะอยู่แต่ฝ่ายการเมืองก็อยู่ไม่ได้ วัตถุประสงค์ที่เราเข้ามาอยู่ตรงนี้อาจจะ 
ผิดกันคือเข้ามาเพ่ือพัฒนาองค์กรเทศบาลต าบลชะมายเพื่อคืนความสุข 
หรือว่าบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้บริหารและขององค์กร 
ในการบริการประชาชน ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
ครั้งหนึ่งผมเคยบอกว่าข้าราชการ หัวหน้ากองหรือส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้อง 
รับผิดชอบเพราะคุณมีหน้าที่โดยตรง แต่ฝ่ายการเมืองผู้บริหาร ท่านนายก 
ก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร แต่เรื่องนี้ผมเข้าใจที่ท่านประธานคุย 
ไม่เป็นความรับผิดชอบของใคร แต่ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าครั้งต่อไปให้มีความ 
ระมัดระวังให้มากกว่านี้ ปัญหาก็จะไม่เกิด ไม่ต้องเสียเวลาต้องมาคุยเรื่อง 
ลักษณะแบบนี้ ไม่มีใครโทษใคร แต่ผมก็คนหนึ่งในฐานะสมาชิก ถ้าอ้าง 
ระเบียบก็อ้างกันได้ แต่สุดท้ายก็ต้องอนุมัติโดยสภา สภาก็อนุมัติอยู่แล้ว 
แต่ว่าครั้งต่อไป โอกาสหน้าอย่าให้เจออีก ขอให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนว่า 
ให้รับผิดชอบร่วมกัน อยากให้องค์กรหรือว่าเทศบาลต าบลชะมายมีการ 
พูดกันว่าฝ่ายสภาหรือว่าฝ่ายข้าราชการ ผมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง 
ไม่อยากได้ยินลักษณะแบบนี้ ขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ท่านจุมพฎ ก็ได้อภิปรายเพ่ิมเติมไปแล้วนะครับ ผมขอพูดต่อจากคุณจุมพฎ 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับที่ว่าท่านประธานย้ าในเรื่องความรับผิดชอบ ท่านไปถอดเทปได้ 
    ผมไม่ได้พูดสักค าว่าใครรับผิดชอบ ที่ท่านว่าโยนความรับผิดชอบไปให้ท่าน 

นายกคนเดียวก็ไม่ใช่ ท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับ เพราะว่าเรื่องแบบนี้ 
ผมมาหาสาเหตุเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือไม่ให้เกิดข้ึนในอนาคต 
ผมย้ าจริงตรงนั้น แต่ที่ท่านนายกได้พูดเพราะว่านักวิชาการศึกษาไม่ได้นั่งอยู่ 
ในที่ประชุมที่จะมาตอบค าถาม เพียงแต่ท่านนายกก็รับว่าจะมาพูดเอง  
ท่านเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับ เข้าใจใหม่นะครับ ท่านายกจะต้องมาแก้ต่าง 
ตรงนั้นเองนะครับ ว่าความรับผิดชอบของนายกเป็นอย่างไร เหมือนที่ท่าน 
จุมพฎมาพูดรับผิดชอบทั้งหมด ทั้งข้าราชการ สมาชิก ผ่ายบริหาร ต้อง 
รับผิดชอบกันทุกคน ปัญหาที่เกิดข้ึนไม่ต้องมาพูดแบบนั้นเลยนะครับ  
ซึ่งการรับผิดชอบ ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบกันทั้งหมดทั้งสมาชิก 
ข้าราชการ ผู้บริหารได้รับผลกระทบทั้งหมด ไม่ใช่ว่าจะโยนความผิดไปให้ 
คนใดคนหนึ่ง แต่ที่ผมพูดคือมาหาแนวทางแก้ไขต้องเข้าใจด้วยเป็นการ
แก้ปัญหา ผมไม่ได้พูดนะครับ ที่ท่านพูดว่าผมย้ าว่าคนนั้น คนนี้ต้องรับผิดชอบ 
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ผมไม่ได้พูด ไปถอดเทปได้เลย ผมไม่มีเจตนาที่จะไปท าอย่างนั้น  ผมไม่ได้ 
มีเจตนาอคติกับท่าน เรามาหาสาเหตุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะหาแนวทาง 
อย่างไรแก้ปัญหาในอนาคตของเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่ามาหาคนผิดคนรับผิดชอบ 
ต้องเข้าใจไว้ด้วย เรามาหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาในอนาคต 
ไม่ใช่จะมาหาคนรับผิดชอบ เรามาหาแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน  
มิเช่นนั้นจะเอามาเข้าสภาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขกันท าไม ให้เข้าใจไว้ที่นี้ด้วย 
- มีสมาชิกท่านอ่ืนที่ต้องการอภิปรายในญัตตินี้อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ 

    - มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายอีกไหมครับ ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่ 
    เสนอใหม่ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีสมาชิก 

ท่านใดท่ีจะอภิปรายอีกไหมครับ  
- ถ้าไม่มีผมจะขอสรุปอีกครั้งก่อนที่จะมีการลงมติต่อสภานะครับ ส าหรับ 
ในญัตติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่ท่านนายกได้ยื่น 
ญัตติต่อผมมา ผมก็ได้สอบถามไปทางเจ้าหน้าท่ี ผมจะอธบิายสรุปถึงท่ีมา 
และท่ีไปให้สภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ทราบ ท่านนายกก็ได้ยื่นญัตติ 
มาท่ีผมในเรื่องดังกล่าว ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบก่อนที่จะมีการบรรจุ 
เข้ามาในระเบียบวาระการประชุม ผมก็ต้องตรวจสอบในญัตติก่อน 
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบ ในการน าเรื่องเข้าบรรจุใน 
ระเบียบวาระการประชุมและและเม่ือถึงวันประชุมท่านนายกก็ได้เสนอ 
ญัตติต่อท่ีประชุม ซ่ึงก็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  ท่านผู้บริหารคือท่านนายกก็ได้เสนอญัตติต่อสภา  
เมื่อท่านนายกได้เสนอญัตติต่อสภาไปแล้วหน้าที่รับผิดชอบต่อไปคือท่าน 
สมาชิก หรือสภา มีหน้าที่ต้องสอบถามในเรื่องที่สงสัยนั่นก็คือ เป็นระเบียบ
กฎหมายอยู่แล้ว ต้องทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปก็เป็นไปตามระเบียบอยู่แล้ว 
สมาชิกจะต้องมีการอภิปรายถึงสาเหตุความเป็นมาและเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
ส าหรับในเรื่องนี้มันเกิดจากข้อผิดพลาดซึ่งท่านกมลก็ได้บอกไปแล้ว ในเรื่อง
เอกสารที่ส่งมาจากแต่ละกองเพ่ือมารวบรวมจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2559  ซึ่งท่านก็ได้บอกว่าในการแก้ปัญหาก็ให้ทางผู้อ านวยการกอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาติดตามเรื่องด้วยก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
ทางผู้อ านวยการกองไม่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อถึงเวลาจัดท างบประมาณ 
ถ้าท่านได้ส่งเรื่องไปบรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในปีต่อ ๆ ไป 
เมื่อท่านส่งเรื่องไปแล้วก็ขอให้ติดตามมาที่กองวิชาการฯ ซึ่งรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไปก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่อง
ความรับผิดชอบผมไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่าต้องรับผิดชอบกันหมด ผมก็ต้อง 
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ขอสรุปไว้ตรงนี้ เพราะว่าตามที่ท่านนายกได้อภิปรายไป เพราะท่านรับผิดชอบ
ของผู้อ านวยการกองที่ไม่ได้นั่งอยู่ในสภาท่านก็ได้ท าหน้าที่แทนผู้อ านวยการ
กอง ส่วนหน้าที่จริง ๆ ของท่านคือการยื่นญัตติในเรื่องนี้ ก็ให้เป็นที่เข้าใจด้วยนะ
ครับ และขอเน้นย้ าในเรื่องของการติดตามในการส่งเรื่องหรือรายการต่าง ๆ  
ที่บรรจุเข้าในร่างเทศบัญญัติในปีต่อไป ขอให้ผู้อ านวยการกองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามด้วย ที่กองวิชาการท่ีท่านได้ส่งเรื่องมา ขอฝากไว้ด้วยนะครับ 
- มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
- ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนที่จะขอมติในที่ประชุมให้ท่าน 
เลขานุการสภา ได้นับองค์ประชุมว่าอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ ก็เป็นไปตาม 
ระเบียบก่อนที่จะมีการลงมติครับ 

นางสวาท  ณ สวุรรณ    - ได้นับองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน  11  ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  ท่านเลขานุการสภาก็ได้นับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุมครับ ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล  มติที่ประชุมนะครับ ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ ญัตติขอ 

อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใครเห็นชอบยกมือครับ 
มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบ        9      เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ      -       เสยีง 
 งดออกเสยีง     2      เสยีง 
 มตทิีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยเสยีงขา้งมากใหโ้อนไปตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่ 

โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศึกษา ส าหรบัคา่อาหาร
กลางวนัของนกัเรยีนในศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 

 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  ระเบยีบวาระที ่6 เรื่องอืน่ ๆ  
ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญท่านพรรษา ครับ 
 

นายพรรษา  วเิศษอักษร  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ท่านนายก ฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพรรษา 
    วิเศษอักษร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมจะสอบถามผ่านท่านประธาน 
    ที่สงสัยคอื เรื่องที่ลดค่าตอบแทนของเพื่อนสมาชิกและฝ่ายบริหาร และ 

อยากจะทราบว่าเพราะเหตุใด อยากทราบที่มาที่ไปด้วยนะครับ ผมมาอยู่ 
หลายสมัยแล้วเป็นสมาชิกสภาแต่ผมไม่เคยทราบ ไม่เคยเห็น ต าบลชะมาย 
ของเราเป็นเทศบาลแรก ที่ลดค่าตอบแทนของเพ่ือนสมาชิก ฝ่ายบริหาร  
เพ่ือนสมาชิกก็เหมือนกันเขาให้พูดก็ต้องพูดนะครับในสภาพูดได้ ไม่ต้องไป 
พูดข้างนอก นี้คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในสภาแห่งนี้พูดได้ทุกคนในวาระอ่ืน พูดได้ 
ทั้งนั้นเราคือสมาชิกคือตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน อยากให้พูดในสภาจะได้ 
ไม่ต้องไปพูดข้างนอก ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับ ฝากผ่านไปยังท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกและฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และ 
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ทุกกองด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี   ร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

ท่านพรรษา  วิเศษอักษร ได้เรียนถามในเรื่องค่าตอบแทน ผมขออนุญาต 
ตอบแทนข้าราชการ ผมถูกใจที่ท่านพรรษาพูด ให้มาพูดในสภา ในเรื่องของ 
ค่าตอบแทนของฝ่ายการเมือง ผมขอน าเรียนว่าส าหรับการลดค่าตอบแทน 
ของฝ่ายการเมือง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
ปี 2554 ขอเรียนว่าท าไมค่าตอบแทนจึงลด จะมีบัญชีตารางค่าตอบแทน 
ซึ่งจะดูจากรายได้ของเทศบาล ซึ่งจะดูจากรายได้ของปีงบประมาณที่แล้วมา 
ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ใช้เป็นฐานในการคิด 
ค่าตอบแทน ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ถามว่าแล้วท าไม 
ที่ผ่านมาเราได้รับค่าตอบแทน เช่น ท่านสมาชิกจะได้รับ 10,500.- บาท 
แล้วท าไมปีนี้ได้รับ  10,080.-  บาท ในปีงบประมาณที่ผ่านมาคือนับถัดไป 
อีกปี คือปี 2557  มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินสะสม เงินกู้ เกิน 50 ล้านบาท 
สมาชิกได้รับ  10,500.-  บาท แต่เมื่อในปีงบประมาณที่แล้วมารายได้ 
ของเราอยู่ในช่วง 20-50 ล้านบาท ในปีนี้สมาชิกได้รับ 10,080.- บาท 
ฉะนั้นขอเรียนให้สมาชิกได้เข้าใจด้วยว่า ผมเองก็ลด 6,000.- บาท/เดือน 
ผมได้รับมา 4 ปี ประมาณ 4 หมื่นกว่าบาท ผมก็เอาเงินที่ผมรับจากเทศบาล 
ไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฉะนั้นด้วยความส านึกต่อหน้าที่ในความ
รับผิดชอบว่าท่านน่าจะได้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดี ศึกษาให้ดี ถามท่านปลัดก็ได้ 
ท่านรองปลัดก็ได้ คิดว่าท่านคงรู้ ในเรื่องของเงินค่าตอบแทน เรื่องนี้ก็มีคน 
ไปพูดข้างนอก คือท่านสมาชิกสภาเทศบาลบางคนไปพูดในท านองว่านายก
บริหารงานไม่เป็น ท าไมข้าราชการได้เงินเดือนสูง ฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการมีระเบียบแยกกัน ถามว่าวันนี้ถ้าเป็นไปได้ผมเป็นข้าราชการดีกว่า 
ผมไม่มาเป็นนักการเมืองหรอก ผมสอบบรรจุเป็นสิบครั้งแต่สอบไม่ได้ ผมเป็น
นายกเงินเดือนประมาณ 40,800.- บาท ขอเรียนว่าผมท างานการเมือง 
ยึดหลักตรงไปตรงมา การท างานก็ต้องยึดระเบียบเป็นส าคัญ จะไปตั้งจ่าย 
ที่ไม่มีระเบียบรองรับก็ไม่ได้ ตัวอย่างระดับสูง ๆ  ท่านก็เคยเห็นนะครับ 
บทเรียน จะเอาเงินเดือนสูงกว่าที่ระเบียบก าหนดติดคุกนะครับ ไม่ใช่เรื่องสนุก 
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ฉะนั้นท่านสมาชิกมาเอาเอกสารที่ผมได้จะถ่ายเอกสารให้นะครับ ผมขอบคุณ
ท่านพรรษาที่มาพูดในสภาในประเด็นนี้จะได้เข้าใจร่วมกันว่าเป็นลักษณะแบบนี้ 
ซึ่งจะมีตารางบอกไว้ก็ให้เข้าใจตรงกัน ถามว่าท าไมรายได้ลดไม่ใช่นายกบริหาร 
ไม่เป็น เช่นรายได้ค่าภาคหลวงแร่  ที่เราได้ในช่วงปี 2552-2554  ประมาณ 
ปีละ 4-5  ล้านบาท ตอนนี้สัมปทานเปลี่ยน มีการเปลี่ยนพ้ืนที่สัมปทาน จะไม่ 
อยู่ในเขตชะมาย ซึ่งไปท าในพ้ืนที่อีกแปลงหนึ่งไปอยู่ในเขตถ้ าใหญ่ท าให้รายได้ 
เราลด รายได้ของเราในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินสะสม เงินอุดหนุน ประมาณ  
47-48 ล้านบาท  แต่ถ้าเราได้ค่าภาคหลวงแร่เราก็จะได้ประมาณ 50 ล้าน 
กว่าบาท และรายได้ในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ผมเป็นคนอ่านหนังสือ ดูทุกเรื่อง ถามเจ้าหน้าที่ดูมีการส่งกลับ 
ไปแก้กันทุกวัน หนังสือที่เสนอผมมา ผมท าค าให้การที่ศาลปกครองฟ้องเอง 
ถามท่านปลัดดู ท่านปลัดยังเชื่อมือผม ที่ศาลปกครองร้องเทศบาลในการจัดท า 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 ที่ผมพูดว่าท าไมในเรื่องของ 
รายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ในเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ท่านก็ทราบดีกว่าปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติ การลงทุนของนักธุรกิจ 
บ้านจัดสรรก็น้อยลง สถาบันการเงินก็ไม่ค่อยปล่อยเครดิต ฉะนั้นเมื่อไม่มี
ผู้ประกอบการท าบ้านจัดสรร ไม่มีผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เราก็ไม่ได้ ต่อไป
รายได้ของเราก็จะไม่ถึงเกณฑ์แน่นอน และกระทรวงมหาดไทยจะลด
ค่าธรรมเนียมหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเหลือร้อยละ 0.1 ท่านต้องเตรียม
รับมือไว้เลย ฉะนั้นเราต้องมาร่วมกันไม่ว่าฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกและ
ข้าราชการ เรามีเป้าหมายเดียวกันก็เพ่ือพ่ีน้องประชาชน ฉะนั้นในสิ่งต่าง ๆ 
ท่านมาคุยกันได้ไม่ต้องไปพูดข้างนอกคุยได้ทุกเรื่องในสภา ผมพร้อมตอบ 
ทุกเรื่องและตอบแบบชัดเจนด้วย คิดว่าคงเข้าใจตรงกันและไม่ใช่เป็นแห่งแรก 
ที่ค่าตอบแทนลด  คิดว่าก็เป็นไปตามกลไกของงบประมาณที่เป็นตัวชี้วัดในการ
ก าหนดค่าตอบแทนของท่านสมาชิกและผู้บริหาร ซึ่งไม่เหมือนกับข้าราชการ 
ฉะนั้นต้องช่วยกันท างาน ผมจะลงพ้ืนที่ตลอด ผมไม่ใช่คนเสเพล ผมอยู่ตรงนี้มา
สี่สมัย เหลืออีกสองเดือนกว่า ๆ จะหมดวาระก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ 
ฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้า ก้าวเดินไปข้างหน้า ท างานเพื่อองค์กรของเรา 
และพ่ีน้องประชาชน ฉะนั้นฝากกองคลังเตรียมตัวได้เลยว่าลดค่าธรรมเนียมสิทธิ
นิติกรรมรายได้จะลดแน่นอน ขอฝาก คิดว่าท่านสมาชิกและท่านประธานสภา
คงเข้าใจตรงกันและต้องขอขอบคุณท่านพรรษา วิเศษอักษรที่ท่านได้กรุณาถาม 
ข้อข้องใจต่อสภาแห่งนี้นะครับ และคิดว่าผมได้ตอบโดยดีที่สุดแล้วครับ  
ขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอเชิญคุณจุมพฎ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจมุพฎ  กิง่จนัทร์  -  เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิก ผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประชุมทุกท่านครับ ผมขอใช้สิทธิในวาระอ่ืน ๆ ขออนุญาตคุยปรึกษาซึ่ง

เกี่ยวข้องกับระเบียบเพื่อหาทางออก  ครั้งหนึ่งกรณีลูกจ้างของเราไปตัดหญ้า
แล้วเศษวัตถุไปโดนกระจกรถ ผมทราบข่าวว่าท่านนายกต้องควักเงินจาก
กระเป๋าไปจ่ายล่าสุดเป็นของหมู่ที่ 1 หลังขนส่ง มีเจ้าหน้าที่ของเราไปตัดหญ้าไป
ถูกท่อประปาเจ้าของบ้าน แล้วเขาไม่ได้ใช้น้ า ซึ่งเขาก็รู้จักกับผมไปเจอกัน 

 ในงานเขาก็บอกมา ก็ได้คุยปรึกษากัน การประปาก็ไม่มาติดตั้งให้ถ้าไม่ช าระเงิน
ให้เขา ซึ่งพอไม่มีน้ าใช้เขาก็ไม่มีน้ าใช้เขาก็เดือดร้อน ผมเลยส ารองจ่ายไปให้
ก่อนเอาใบเสร็จมาให้เจ้าหน้าที่เทศบาลแล้ว ประปาก็ได้มาติดตั้งมิเตอร์ให้แล้ว 

 ผมขออนุญาตปรึกษาเพ่ือหาทางออกเพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานว่าในครั้งต่อๆ ไป 
 ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก เกิดความเสียหายขณะปฏิบัติหน้าที่แบบนี้อีก 
 หน่วยไหนรับผิดชอบก็ไม่ทราบ ตอนนี้ประมาณเดือนกว่าแล้วผมส ารองจ่ายไป 

เรื่องเงินไม่เป็นปัญหา แต่ผมอยากให้เป็นบรรทัดฐานว่ากองไหน หน่วยไหน 
รับผิดชอบ อยากให้คุณหาทางออก ผมคิดว่าระเบียบมี ฝากเจ้าหน้าที่
ผู้อ านวยการกองให้หาบรรทัดฐานมา ครั้งต่อไปผมจะสอบถามความเคลื่อนไหว 
หรือว่าบรรทัดฐานที่จะตั้งไว้กับเทศบาล คุณมีวิธีการที่จะหาเงินมาส ารองจ่าย 
ขั้นตอนการเรียกคุยสอบสวนทางกฎหมายของนิติกรก็ว่ากันไป แต่ผมฝากให้ 
ช่วยแก้ปัญหา หาทางออกให้กับองค์กรของเราด้วย ถ้าเป็นเจซีบีไปท างานอยู่ 
ถ้าเกิดอุบัติเหตุ เกิดเหตุสุดวิสัย เกิดความเสียหายมากมายจะท าอย่างไร  
ผมขอฝากไว้ด้วย  ผมได้คุยกับนิติกรและกองสาธารณสุขแล้ว แต่ยังหา 
ข้อสรุปไม่ได้ ผมขอฝากในวาระอ่ืน ๆ ในการประชุมสภาด้วยนะครับ  
ว่าครั้งต่อไปคงต้องมีอีกอยู่ที่ว่าใครจะมีความรับผิดชอบกับส่วนรวมกัน 
อย่างไรเท่านั้นเองผมปฏิเสธไม่ได้ อยู่หมู่ที่ 1 พรรคพวกทีมงานกันก็ต้องหา
ทางออกให้ อย่าให้เขามาพูดว่าเทศบาลต าบลชะมายท าแล้วไม่รับผิดชอบ  
ในเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับซี 7  ซี 8  คุณรับผิดชอบเรื่องนี้คุณต้องหาทางออก 
ให้เทศบาล ขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  ส าหรับเรื่องที่คุณจุมพฎได้พูดเมื่อสักครู่ ในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ประธานสภาเทศบาล  จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรในเรื่องนี้ 
    มีท่านนิติกรที่จะมาพูดให้เข้าใจนะครับ ขอเชิญครับ 
จา่เอกกิจชะนะรตัน ์ ทิพยร์ตัน์ -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นิติกร    ผมจ่าเอกกิจชะนะรัตน์  ทิพย์รัตน์ นิติกรเทศบาลต าบลชะมายจะขออธิบาย 

ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งเรื่องนี้ผม 
ก็ได้ทราบหลังจากท่ีเกิดเหตุแล้วในขั้นตอนผมจะอธิบายให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ 
ที่ไปท าละเมิดที่ไปตัดหญ้า ก็คือนายอนุชา โพธิ์สุวรรณ  ได้รับค าสั่งให้ไป 
ตัดหญ้าและได้ไปตัดท่อประปาขาด ในการกระท าของเจ้าหน้าที่จริง ๆ แล้ว 
เมื่อได้กระท าท่อประปาแตกแล้วต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบเป็นล าดับแรก 
จะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็แล้วแต่  หัวหน้าจะต้องลงไปส ารวจว่า 
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    ในการกระท าของเจ้าหน้าที่  ที่ได้ลงไปตัดหญ้าว่าได้ท าขาดตรงไหน  
ขาดอย่างไร เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วต้องรายงานนายกเทศมนตรี แต่ที่ 
ผมทราบก็คือ บันทึกของนายอนุชา โพธิ์สุวรรณ โดยหัวหนา้สั่งให้งานนิติการ
ด าเนินการผมก็ไม่รู้จะด าเนินการอย่างไร จริง ๆ แล้ว หัวหน้าจะต้องท าบันทึก
สรุปข้อเท็จจริงและรายงานให้นายกทราบ นายกจะเห็นประการใดก็แล้วแต่ 
หรือว่าให้งานนิติการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง นายกก็ลงความเห็นในบันทึก 
ถึงงานนิติการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผมก็ต้องสอบข้อเท็จจริงว่า 
ในการกระท าละเมิดของพนักงานจงใจหรือไม่ หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถ 
ที่จะตรวจสอบได้หรือประมาทหรือไม่ ก็ต้องดูตามข้อกฎหมาย และความ 
รับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539  เมื่อดูแล้วไม่เข้าข่ายและที่ได้ไปถ่ายรูปเป็น 
ป่ารกทึบและมีเถาวัลย์ปกคลุมก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ผมก็เลยบันทึกถึง 
นายกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยโดยไม่สามารถที่จะระวังได้ คือไม่เป็นการละเมิด 
จริง ๆ แล้วเอาบันทึกฉบับนี้มาเบิกจ่ายได้เลย เมื่อนายกเห็นตามที่ควรจะ 
ได้รับ ตามมาตร 8 มาตรา 10 ประกอบมาตรา 12 คือผู้กระท าไม่ต้องรับผิด 
เพราะเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ให้สรุปว่าทางพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐของเราไปท าการละเมิดคือ 
ประธานสภาเทศบาล  ไปตัดท่อประปาว่าเราจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายใช่หรือไม่ครับ 
จา่เอกกิจชะนะรตัน ์ ทิพยร์ตัน์ -  คือต้องรับผิดชอบแต่กระบวนการจริง ๆ แล้วผู้อ านวยการกองจะต้อง 
นิติกร    บันทีกรายงานนายก ๑ ฉบับ ให้นายกลงความเห็นว่าให้ด าเนินการตรวจสอบ 
    ข้อเท็จจริง งานกฎหมายก็ต้องด าเนินการว่าผิดหรือไม่ผิด ไปดูแล้วก็เป็น 

เหตุสุดวิสัย คลังก็สามารถเบิกจ่ายได้ 
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - สรุปว่าทางกองสาธารณสุขที่รับผิดชอบในเรื่องตัดหญ้า 
ประธานสภาเทศบาล  
จา่เอกกิจชะนะรตัน ์ ทิพยร์ตัน์ - งานนิติการได้ท าบันทึกถึงนายกไปแล้ว 
นิติกร 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - แล้วได้ท าการเบิกจ่ายแล้วยัง 
ประธานสภาเทศบาล 
จา่เอกกิจชะนะรตัน ์ ทิพยร์ตัน์ - ผมไม่ทราบ แต่ผมได้เอาเอกสารไปให้กองสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว 
นิติกร 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ผมจะสรุปให้นะครับ ท าบันทึกขึ้นมาแล้ว และให้ท่านนิติกรได้ไปติดตาม 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องนี้ให้ด้วย เผื่อเขาจะมีการร้องเรียนเข้ามาอีก ตามที่ท่านจุมพฎได้อภิปราย 
    ในเรื่องนี้นะครับ เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะ 
    โดยจงใจหรือไม่จงใจที่ท่านได้ถามตามระเบียบวาระนี้นะครับ ขอให้ไปติดตาม 
    เรื่องนี้ให้ด้วย ให้เป็นไปตามระเบียบของระบบราชการ 
    - ส าหรับในเรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกหมู่ท่ี 7 ได้อยู่ในพ้ืนที่ด้วยนะครับถ้าพูดคลุม ๆ  
    ก็อยู่ในเขต 2 จะถามนายกในเรื่องท่ีสภาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในเรื่อง 
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    ของซอยสุมิตรา ไม่ทราบว่าการด าเนินการเป็นอย่างไร ชาวบ้านบอกว่า 
    เขาเดือดร้อนมาก จะให้นายกได้ชี้แจงเรื่องนี้ซึ่งสภาได้อนุมัติไปในการประชุม 

เมื่อครั้งก่อน ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงให้สภาได้รับทราบด้วยครับจะได้ 
ไปบอกกล่าวให้กับชาวบ้านได้ถูกต้องว่าการด าเนินการเป็นอย่างไร 

นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ต าบลชะมายใครเป็นผู้ถามครับ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - คนในซอยนั้นเลยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง -  ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในเรื่องของโครงการซอยหมู่บ้านสุมิตราซึ่งสภา 
นายกเทศมนตรี   ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผมเองก็ได้ประกาศ 

จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1  มีผู้มาซื้อแบบ จ านวน 4  ราย แต่ก็ไม่มีผู้มายื่นซอง 
แม้แต่รายเดียว และประกาศครั้งที่ 2  มีผู้มาซื้อแบบ จ านวน  1  ราย  
อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ผมเองก็ได้อธิบายพี่น้องในซอยหมู่บ้านสมิตรา 
แล้วก็คิดว่าเป็นไปตามระเบียบพัสดุ อย่าไปนอกเหนือระเบียบ ครั้งแรกมีผู้มา 
ซื้อแบบ  4  ราย ไม่มีผู้มายื่นซองแม้แต่รายเดียวเพราะราคากลาง ณ วันที่ 
เราขอจ่ายขาดเงินสะสม สองล้านสี่แสนกว่าบาท ราคาท่ีสามารถด าเนินการได้ 
สองล้านเก้าหมื่นกว่าบาท และประกาศครั้งที่สองก็ลดไปอีกเหลือสองล้าน 
เจ็ดหมื่นกว่าบาท มีผู้ยื่นซอง 1 ราย ก็คิดว่าน่าจะก าหนดยื่นซองไม่วันนี้ 
ก็พรุ่งนี้ ตามรายละเอียดขั้นตอนของระเบียบ ขอเรียนต่อสภานะครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ที่ท่านนายกถามว่าเป็นใคร คือชาวบ้านเขาเดือดร้อนแต่ในกระบวนการ 
ประธานสภาเทศบาล  การด าเนินการเปิดซอง ขายซองอย่างไร ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ทราบคือเขาก็ 

ถามมาอย่างนั้น แต่การด าเนินการขั้นตอนถึงไหนแล้ว เราเองฐานะตัวแทน 
เชื่อมต่อระหว่างชาวบ้าน สภา สมาชิกมาถึงคณะผู้บริหาร เราต้องสอบถาม 
ถ้าชาวบ้านถามแล้วเราไม่ทราบสาเหตุว่าล่าช้าอย่างไร สภาของเราก็ต้อง 
สอบถามด้วยนะครับ  ถ้าชาวบ้านถามเราต้องตอบชาวบ้านได้ถูกว่าความ 
เป็นมาเป็นอย่างไรที่เรายังไม่ได้ด าเนินการ  
- มีสมาชิกท่านใดที่จะน าเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ในวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ ท่านพรรษาก็ได้ทราบไปแล้วนะครับมีอะไรข้องใจอีก 
ไหมครับในเรื่องของค่าตอบแทน ซึ่งท่านนายกก็ได้อธิบายไปแล้วว่าขึ้นอยู่กับ 
รายได้ที่จัดเก็บมาในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดเก็บรายได้ข้ึนอยู่กับ 
สภาวะเศรษฐกิจซึ่งท่านก็เห็นอยู่ ปัญหารายได้ของประชาชน ในเรื่องการ 
จัดเก็บภาษีก็ไม่ได้ 100 % เพราะว่าประชาชนก็เหมือนกับเรา ๆ ท่าน ๆ  
นึกถึงปากท้องก่อน  เรื่องรายได้ก็เป็นไปทั้งประเทศ ตกต่ า 
- มีสมาชิกท่านใดที่จะน าเสนออีกไหมครับในวาระอ่ืน ๆ  
- ขอเชิญคุณพรรษาครับ 

นายพรรษา  วเิศษอักษร  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่านนายกและฝ่ายบริหารทุกท่านและข้าราชการ ผมขอขอบคุณท่านนายก 
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    ที่ได้มาชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบกันทุกท่าน บางท่านก็ไม่ทราบ  

บางท่านก็รู้แต่ท าเป็นไม่รู้ แต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าท า สิ่งที่พูดได้ไม่กล้าพูด  
ผมขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจง ในเรื่องลดค่าตอบแทนเพ่ือนสมาชิก 
และฝ่ายบริหารและฝากท่านนายกอีกเรื่องครับ ชาวบ้านบอกว่าถนน 
หน้าร้านสามพ่ีน้องบางคืนรถมอเตอร์ไซด์ตีหัวลังกา ท่านนายกให้เด็ก 
ไปเอาหินก็ได้ไปโรยสักนิดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านฝากมาครับ  
ขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ผมก็มีอีกเรื่อง ในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างในซอยวังหีบ 5 คุณแป้นขอติด 
ประธานสภาเทศบาล  ไฟแสงจันทร์ท้ายซอย ผมก็ได้พูดกับทางช่างไฟฟ้าไปแล้ว เขาบอกว่าให้ท่าน 
    นายกได้สั่งการไปด้วย  ขอฝากท่านนายกด้วยในเรื่องของแสงสว่างเพราะ 
    มันมืดมากเลย ขอฝากท่านนายกด้วยนะครับ 
    - มีสมาชิกท่านใดที่จะน าเสนออีกไหมครับเรื่องถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ าประปา 
    เรื่องความเดือดร้อน ยังมีอีกไหมครับ 
    - ท่านปรีชา มีอะไรไหมครับ 
    - ถ้าสมาชิก ผู้บริหาร ไม่มีอะไรที่จะน าเสนอ ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก 
    ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่ายทุกท่าน ตลอดจนประชาคมทุกท่าน 

ที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมต้องขอบคุณไว้ 
ณ  โอกาสนี้ด้วยนะครับ  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
ปดิประชุมเวลา   11.00  น. 
 
 
  

(ลงชื่อ)        ประสงค์   พรหมวันรัตน์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายประสงค์   พรหมวันรัตน์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
       
 

  
(ลงชื่อ)            จุมพฎ   กิ่งจันทร์             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           ( นายจุมพฎ   กิ่งจันทร์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 

 
 

 

     (ลงชื่อ)            สมคิด   จุ้ยนุ่ม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสมคิด   จุ้ยนุ่ม ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
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    (ลงชื่อ)             สวาท  ณ  สุวรรณ                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นางสวาท  ณ  สวุรรณ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
  
 
 
 
 

                สภาเทศบาลต าบลชะมาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 1/2558  ประจ าปี พ.ศ.2558   ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2558  ประจ าปี  
พ.ศ.2558   ในวันที่         เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)        ธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                    ( นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

  
    

 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


