รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจาปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
...................................................
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

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

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
๑.
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
๒.
นายวันชัย รัตนบุรี
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
๓.
นายวิสุทธิ์ เรืองจรัส
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
๔.
นายร่าน ชูแก้วร่วง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
๕.
นายปรีชา บุญรักษา
รองปลัดเทศบาล
๖.
นางธิติมา ชูแก้ว
ประชาคม
๗.
นายสุทธิพร รสมาลี
ปลัดเทศบาล
๘.
นางสุนีย์ เทพคง
ผู้อานวยการกองคลัง
๙.
นายชัยเดช เขียวจินดา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
๑๐.
นายสมพงค์ อุดมศักดิ์
ประชาคม
๑๑.
นายวัชรินทร์ กลิ่นดี
ประชาคม
๑๒.
นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
๑๓.
นางสาวนาถยา ชัยกิจ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๔.
นายจวน เทพคง
ประชาคม
๑๕.
นายกมล เชยบัวแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
นางสวาท ณ สุวรรณ
: เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
เลขานุการสภาเทศบาล
ประชุมต่อไป

-๒นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

: ขอสวัสดีท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน วันนี้สภาเทศบาลตาบลชะมายได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย ซึ่งการประชุมก็เป็นไปตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
--- ไม่มี ---

ระเบียบวาระที่ ๒
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
: รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
: มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมบ้าง ขอเชิญได้ครับ
: มีใครจะแก้ไขเพิ่มเติมบ้างไหมครับ ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ การประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ขอเชิญได้ครับหากจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงถ้อยคาในรายงานการประชุม ขอเชิญครับ
: หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๑๑
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง
: มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)
: ขอเชิญท่านนายกครับ
: เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ซึ่งในระเบียบวาระที่ ๓ ผมขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หลักการ
ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย มีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
เหตุผล
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลชะมายมีความ
จาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณ

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

-๓-

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

นายสุทธิพร รสมาลี
ปลัดเทศบาล

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติ
ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย จึงขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตาบล
ชะมายได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
: ซึ่งรายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณประจาปี
: ท่านนายกก็ได้ยื่นญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
: มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือว่าอภิปรายก็ขอเชิญได้ครับ ก่อนที่จะมีการ
ลงมติ ขอเชิญครับ
: สาหรับในญัตตินี้ก็ได้รับฟังจากเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดมาหลายท่านว่าในการตั้ง
งบประมาณในเรื่องใดก็ตามจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันบ่อย ในเรื่องคาชี้แจง
งบประมาณ สาหรับในเรื่องนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยว่าตั้งมาอย่างไร ความ
เป็นมาที่ตั้งมาที่ว่าไม่ถูกต้อง มีเสียงร้องมาจากสมาชิก ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง
ในเรื่องนี้ด้วย
: เชิญท่านปลัดครับ
: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุกท่าน สาหรับในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็น
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น เหตุผลก็คือว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่มีความละเอียด ๙๖๐๐X๖๐๐
จุด/นิ้ว พิมพ์สี ๔.๘ นิ้ว/นาที ความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์
๔๘๐๐X๑๒๐๐ dpi (max) resolution ความเร็วในการถ่ายเอกสาร ขาว-ดา
๖.๓ นิ้ว/นาที สี่ ๑.๖ นิ้ว/นาที พร้อมติดตั้งแท็งก์หมึก จานวน ๑ เครื่อง (เงิน
รายได้ แผนงานสาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที มีหน่วยความจาขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๖ MB มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จานวน

-๔-

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น จานวน ๑ เครื่อง (เงินรายได้ แผนงาน
สาธารณสุข ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
: ข้อความใหม่จะไม่มีติดตั้งแท็งก์ ได้รับคาชี้แจงจากกองสาธารณสุขซึ่งเป็น
เจ้าของเรื่อง จริง ๆ แล้วครุภัณฑ์ประเภทดังกล่าวนั้นไม่มีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉะนั้นก็เป็นไปตามข้อความใหม่ที่ขออนุมัติต่อสภา ดังนั้นการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ จึงเป็นไปตามข้อ ๒๙ ต้องแจ้งต่อสภา
พิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ
: ต้องขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดชัดเจน
: มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายบ้างไหมครับ ตามระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
: มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปราย ขอเชิญได้ครับ
: ถ้าไม่มี ผมขอมติด้วยครับ
เห็นชอบ
๑๑
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง
: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับ หรืองบประมาณ
รายจ่าย
: ขอเชิญท่านนายกครับ
: กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ
เสนอญัตติเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรือ
งบประมาณรายจ่าย
ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย มีความเห็นควรจะแจ้งเพื่อทราบ
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย
หลักการ
ตามที่เทศบาลตาบลชะมาย ได้มีการจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยสภาเทศบาลตาบลชะมายมีมติ
ให้ความเห็นชอบ วารที่ ๓ โดยมีงบประมาณรายจ่ายรายรับทั้งสิ้น
๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นหมวดรายได้เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น
เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่สภาเทศบาลตาบลชะมายให้
ความเห็นชอบจะต้องส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕
วัน และโดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบ แล้วส่งร่าง
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ คืนสภา
เทศบาลตาบลชะมายพิจารณาใหม่ โดยเฉพาะประเด็นการตั้งงบประมาณใน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ตั้งไว้สูง สภาเทศบาลตาบลชะมายมีมติยืนยันตาม
ร่างเดิม และนายกเทศมนตรีตาบลชะมายได้ลงนามประกาศใช้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ
ผลจากการวิเคราะห์กรณีงบประมาณการรายรับรายจ่ายของเทศ
บัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พบว่าเป็นยอดที่ตั้งไม่
ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง โดยเฉพาะเงินอุดหนุน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการ
รายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
นายกเทศมนตรีตาบลชะมายจึงขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลชะมาย
ได้ทราบต่อไป
: ซึ่งก็ได้มีการปรับลดประมาณการรายรับ โดยเฉพาะหมวดเงินอุดหนุนเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบ ฉะนั้นผู้บริหารเองโดยกระผมจึงมีความจาเป็นต้องปรับลด
และเมื่อมีการปรับลดประมาณการรายรับแล้วจะต้องไปปรับลดรายจ่ายเพื่อให้
สมดุลกัน ฉะนั้นจึงแจ้งให้สภารับทราบ ซึ่งจานวนเงินอุดหนุนตามรายละเอียด
เอกสารที่จัดส่งให้ท่านสมาชิก จาก ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเหลือ
๒๔,๔๗๙,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ขอบคุณมากครับ
: สาหรับในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการ
รายรับหรืองบประมาณรายจ่ายท่านนายกก็ได้เสนอญัตติและได้ให้หลักการและ
เหตุผลไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายบ้างไหมครับ
: ขอเชิญท่านสุรศักดิ์ เดชะราช ครับ
: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุรศักดิ์ เดชะราช สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑ ตามทีท่ ่านนายกได้กล่าวไป คือ หน้า ๗๐
งบประมาณตั้งไว้ ๔๔๑,๐๐๐ บาท อีกสักข้อ คือ ๒๓๓,๐๐๐ บาท คือความ
เป็นมาของถนนสายนี้ ยาว ๑๓๖ เมตร ตอนนี้ ทา ๓๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีปัญหา
แต่มปี ัญหา ซึ่งช่างไม่ได้เขียนใส่ท่อไว้เลย อีกเรื่องที่ผมไม่รู้เลยถาม
หน้า ๖๗ เครื่องอัดอากาศ ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐ บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัด
อากาศ ชนิดอัด ๒ ครั้ง จานวน ๑ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ สูบ มอเตอร์ไม่ต่า
กว่า ๕.๕ แรงม้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์ ๑๕๐ ปอนด์ และตัว
ที่สองเครื่องอัดจารบี ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังอัดจารบีแบบ
ใช้ลม สองตัวนี้เป็นแบบเดียวกันหรือไม่ขอบคุณครับ
: ขอเชิญท่านนายกครับ
: กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอ
ทาความเข้าใจกับท่านประธานว่าในญัตติที่ผมเสนอเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
ก็ขอน้อมรับในคาท้วงติงของเพื่อนสมาชิก แต่ไม่ใช่ขั้นตอนของการอภิปราย
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แต่เป็นการแจ้งเพื่อทราบว่าให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สมาชิกได้นาเรียนต่อที่
ประชุมก็จะนาไปแก้ไข
: สาหรับในญัตตินี้ก่อนที่จะได้มีการประชุมท่านปลัดและท่านรองนายกได้ไป
พบกับท่านท้องถิ่นอาเภอได้ปรึกษาหารือกับท่านว่าในเรื่องนี้ให้ผู้บริหารได้
เสนอญัตติเป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบและอานาจการแก้ไขก็เป็นของผู้บริหารแต่ได้
สอบถามไปแล้วว่าในเรื่องนี้สามารถอภิปรายได้หรือไม่ท่านก็บอกว่าสามารถ
อภิปรายได้ แต่อานาจในการแก้ไขเป็นของท่านนายก ขอทาความเข้าใจในเรื่อง
นี้ไว้ด้วยนะครับ สามารถอภิปรายได้แต่อานาจในการแก้ไขประมาณการรายรับ
รายจ่ายเป็นอานาจของท่านนายก อภิปรายได้ โดยไม่มีการลงมติ เป็นญัตติเพื่อ
แจ้งให้ทราบ
: ขอเชิญท่านสลัด ครับ
: กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายก และเรียนสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ชะมายทุกท่าน ผมมีข้อท้วงติง หน้า ๓๖ ประเภทอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้
๒,๑๗๖,๕๐๐ บาท แต่รายละเอียดไม่ตรงกับรายละเอียด จะขาดอยู่ ๒๐ บาท
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา
๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจาปี ในตาแหน่งต่าง ๆ ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี กอง
สาธารณสุข
ตาแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ๗ จานวน ๑ อัตรา
(๑๗,๕๖๐x๑๒ = ๒๑๐,๗๒๐)
ตาแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ จานวน ๑ อัตรา
(๑๖,๕๗๐x๑๒ = ๑๙๘,๘๓๐)
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๑ อัตรา
(๖,๗๙๐x๑๒ = ๘๑,๔๘๐)
รวมทั้งหมด ๔๙๑,๐๔๐ บาท ซึ่งงบประมาณไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
: สาหรับในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คาชี้แจงประมาณการ
รายรับ หรือรายจ่าย ขอเชิญท่านนายกครับ
: กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สาหรับประเด็นที่ท่าน
สมาชิกได้ท้วงติง ผมขอนาเรียนต่อที่ประชุมว่าเป็นเรื่องที่ผมได้ยื่นญัตติตั้งแต่
เสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ประชุมสภาครั้งแรกซึ่งในขั้นตอนของการ
พิจารณา ขั้นรับหลักการซึ่งได้ให้พิจารณาตั้งแต่ขั้นรับหลักการ ขั้นลงมติ ขั้นแปร
ญัตติ ขออธิบายให้ท่านเข้าใจว่า ในส่วนของกองสาธารณะสุขที่ได้พูดไป ที่ตั้งไว้
เงิน เงินเดือน คือ ตั้งให้เงินเหลือได้ กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน ถ้าเราไม่ตั้งเกินไว้ ก็
จะมีการโอนงบประมาณ และในกรณีของอาหารและนมก็เหมือนกัน ก็ขอนา
เรียนให้เข้าใจตรงกัน ไม่ได้แก้ไขในรายละเอียดงบประมาณตัวนี้เลย เพียงแต่ตัด
เงินจานวน ๒๐ กว่าล้านบาท ไปตั้งไว้ในงบกลางและหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่คิดว่าจะไม่ได้ดาเนินการ ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปีนี้งบประมาณน้อย
กว่าปีที่แล้วเยอะมาก แต่ผมจะให้ความมั่นในต่อสภาและพี่

-๗น้องประชาชนว่า เรามีเงินสะสมใช้ได้ประมาณ ๗ ล้านบาท ผมลงมติสภาขอ
อนุมัติ ใช้งบประมาณ ๗ ล้านบาท สาหรับโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน เรา
จะต้องคิดให้ได้ว่าที่เราไม่ได้เป็นสมาชิก อบต. ๒ เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแต่
ละเขตมีความรับผิดชอบประมาณ ๔ หมู่บ้าน ดังนั้น เวลามาคุยกัน จะติดคุยใน
ภาพรวมว่าเงิน ๗ ล้านบาท แต่ละเขตจะได้ประมาณ ๓ ล้านกว่าบาท พอจะทา
อะไรที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนได้บ้าง ขอบคุณมาก
ครับ
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภา

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภา

นายปรีชา บุญรักษา
รองปลัดเทศบาล

: ขอทาความเข้าใจกับท่านสมาชิกด้วย สาหรับวันนี้ สภาเทศบาลตาบลชะมาย
ได้มกี ารประชุมซึ่งในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมาณการ
รายรับ หรืองบประมาณรายจ่าย ก็ต้องทาความเข้าใจกับคุณสลัด พรหมดนตรี
และคุณสุรศักดิ์ เดชะราช ด้วยนะครับ ซึ่งญัตตินี้เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบ แต่เมื่อ
การอภิปรายด้วยแต่ว่าท่านผู้บริหารจะไม่มีการแก้ไขใด ๆ ในรายละเอียดในเทศ
บัญญัตินี้ เพราะเราได้อนุมัติ โดยสภาไปแล้ว ซึ่งการแก้ไขต่าง ๆ ก็เป็นไปตาม
ระเบียบของสมาชิก ท่านใดที่จะนาเสนออีกครับ
- ในระเบียบวาระที่ ๔ ในญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คาชี้แจงประมาณการ
รายรับหรือประมาณการรายจ่าย ซึ่งเป็นญัตติที่แจ้งให้สภาทราบ สาหรับเป็นการ
ดาเนินงานคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๘ การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็น
อานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ก็เป็นที่รับทราบแล้วนะ
- รับทราบการคัดเลือก คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
: ซึ่งได้ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ การกาหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
สาหรับในรายละเอียดขอเชิญท่านรองปลัด ปรีชา บุญรักษา ก่อนที่จะมีการ
คัดเลือกคณะกรรมการ โดย สภา ๒ ท่าน ได้ฟังคาชี้แจงจากท่าน ปรีชา
บุญรักษา เชิญครับ
: เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ
ทุกท่าน ผม นายปรีชา บุญรักษา รองปลัดเทศบาล ซึ่งทาหน้าที่ เลขานุการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตาบลชะมาย สืบเนื่องมาจาก สานักงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ในการบริหารกองทุน
ใหม่ ปี ๒๕๕๗ ซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้น
ไป รายละเอียดคณะกรรมการเป็นตัวแทนจาก สมาชิกสภาเทศบาล ๒ ท่าน แต่
ต้องคัดเลือกให้เตรียมความพร้อมไว้ในการที่จะไปเสนอกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง ซึ่งเป็นกระบวนการในการที่จะได้มา จะต้องเตรียมความ
พร้อม จากการที่ผมได้ไปประชุมมาที่ ขนอม ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เขต ๑๑ ได้แจ้งว่าให้ทุกกองทุนได้เตรียมความพร้อมในการเลือกคณะกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะหมดวาระ

-๘-

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภา

นายสมนึก เกิดช่วย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
ผู้รับรอง
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
ผู้รับรอง
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายสมนึก เกิดช่วย

ในวันที่ ๓๐ กันยายน ดังนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อมไว้แล้วจะเลือกตาม
กระบวนการ ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมไปในประเด็นนี้ว่าเป็นการเลือกตาม
ระเบียบ ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมายจานวน ๒ คน
: สาหรับระเบียบวาระที่ ๕ การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ซึ่งท่านรองปลัด ปรีชา บุญรักษา ก็ได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ ได้ทราบไป
แล้วครับ ต่อไปในขั้นตอนการเลือกในข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องที่ หรือพื้นที่ประกอบด้วย (๓) ในส่วนของสภา
ที่คัดเลือกจากสภาจานวน ๒ ท่าน ไปเป็นกรรมการกองทุน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการ
เลือก จะให้ที่ประชุมเสนอชื่อ
: ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อได้เลยครับ
: ผมนายสมนึก เกิดช่วย ขอเสนอ นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ ครับ
: ขอผู้รับรองด้วยครับ
๑. นางสวาท ณ สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
๒. นายธรรมนูญ จุติชอบ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
: ผมนายเดชณ์ ชาญอาวุธ ขอเสนอ นายสมนึก เกิดช่วย ครับ
: ขอผู้รับรองด้วยครับ
๑. นายพรรษา วิเศษอักษร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
๒. นายสมคิด จุ้ยนุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
: มีใครเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ
: สรุปว่ามีผู้เสนอมา จานวน ๒ ท่าน
คนที่ ๑ นายสมนึก เกิดช่วย เสนอ นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
คนที่ ๒ นายเดชณ์ ชาญอาวุธ เสนอ คุณสมนึก เกิดช่วย
: ใครเห็นชอบให้นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ และนายสมนึก เกิดช่วย เป็นคณะ
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ บ้างครับ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
เห็นชอบ
๙
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง
: มติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ และนายสมนึก เกิดช่วย เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
: ก็เป็นไปตามระเบียบและเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการคัดเลือกสมาชิกสภาไป
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งก็ขอให้สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือก
ไปเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรมเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นเกียรติแก่สภาฯ
: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

-๙สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 6
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

นายกมล เชยบัวแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผมขอขอบคุณที่ทุกท่านที่ได้เลือกผมมาเพื่อทางานให้กับพี่น้องประชาชน
ขอขอบคุณมากครับ
: กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสผม ครั้งที่แล้วที่ผ่านมาก็ได้ไปอบรมหลาย
พื้นที่ เพื่อเข้ามาบริการและรับใช้ประชาชน
: ก็เสร็จสิ้นไปแล้วสาหรับการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
เรื่องอื่น ๆ
: มีข่าวมาจากหัวหน้าสานักปลัด แจ้งมาว่าในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญท่านสมาชิกด้วยที่วัดเขากลาย เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
: การทาบันทึกในการเสนอญัตติ ซึ่งตามระเบียบการประชุมให้ส่งญัตติก่อนไม่
น้อยกว่า ๕ วัน เพื่อบรรจุในระเบียบวาระเพื่อให้ผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขอความ
ร่วมมือมายัง ผู้อานวยการกองทุกท่าน และหัวหน้าสานักปลัด ว่าท่านใด
ที่มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมขอให้จัดเตรียมส่วนประกอบเอกสารต่าง ๆ
บางครั้งเสนอญัตติมาแล้วแต่เอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งให้กับสมาชิกไม่ครบต้องรอ
งานกิจการสภาฯ ได้พิมพ์หนังสือไว้แล้วแต่เอกสารยังไม่มา ก็ต้องพิมพ์ใหม่เป็น
ประจาที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ขอความร่วมมือไปยัง ผู้อานวยการกองต่าง ๆ
และหัวหน้าสานักปลัดด้วย ในการนาเรื่องเสนอเรื่องที่จะเข้าในระเบียบวาระไม่
ว่าจะเป็นญัตติ หรือเรื่องใด ๆ ก็ตาม ขอให้ท่านได้จัดเตรียมเอกสารที่จะส่งให้
สภา พิจารณาต่าง ๆ ต้องขอความร่วมมือด้วยเพราะว่าก่อนจะประชุมหรือใน
สมัยประชุมทางกิจการสภาได้แจ้งไปตามกองต่าง ๆ ทุกครั้งที่มีการประชุม ต้อง
ขอความร่วมมือด้วยในเรื่องการนาเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุม เพื่อให้สภาพิจารณา
- มีท่านใดที่จะนาเสนอเรื่องใด ในวาระอื่น ๆ ขอเชิญครับ
- สาหรับในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนอท่าน
ประธาน ผู้บริหารทุกท่าน ขอเชิญได้นะครับ
: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ท่านนายกและผู้เข้าร่วมทุกท่าน
ผมเองไม่มีข้อเสนอแต่อยากขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทน
ประชาคมที่ได้ร่วมกันพิจารณาในการจัดทาโครงการเวทีประชาคม เมื่อวันที่ ๑๐๑๔ มิถุนายน ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลในส่วนของหมู่บ้านทั้ง ๘ หมู่บ้าน และในการจัด
เวทีประชาคมเมืองของเทศบาลตาบลชะมายเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ซึ่งถือว่าเป็นการจัดทาโครงการครั้งแรกของ เทศบาลตาบลชะมายและเราก็ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่าน สมาชิกสภาเทศบาลจะมีเสียงสะท้อนกลับว่าใน
การดาเนินการเวทีประชาคมเมือง แม้เราจะทาครั้งแรก แต่ก็ได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนและในโอกาสนี้ ทางกองวิชาการก็ขอขอบคุณทั้งส่วนของสภา
เทศบาลและผู้บริหาร รวมถึงตัวแทนจากประชาคมที่ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี
และในปีต่อไป กองวิชาการเองก็พยายาม ดาเนินการโครงการนี้ให้มี
ประสิทธิภาพ ให้เกิดผลสาเร็จให้ชุมชนได้รับข้อมูล ข่าวสารของทางเทศบาลที่มี
ความสอดคล้อง ตรงตามความต้องการของชุมชน ทางกองวิชาการต้อง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ

-๑๐นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

: มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนออีกครับ
- สืบเนื่องมาจากในระเบียบ วาระที่ ๔ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายที่ทางผู้บริหารได้ยื่นญัตติขอแก้ไข
คาชี้แจง ในส่วนของเงินอุดหนุน ขอให้กองวิชาการและแผนงานได้จัดพิมพ์ใน
ส่วนของตัวที่ตัดออกไปจากเงินอุดหนุนให้แจ้งให้กับสมาชิกด้วย เพื่อจะได้ตอบ
คาถาม ก็ให้แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย จะได้ตอบคาถามให้กับชาวบ้านได้ว่ามีส่วน
ไหนบ้างที่ตัดออกไป
- มีสมาชิกหรือประชาคมท่านใดที่จะนาเสนออีกไหมครับ
- ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร ประชาคม ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเรียบร้อย ผมขอปิด
ประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.
(ลงชื่อ)

ประสงค์ พรหมวันรัตน์
( นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จุมพฎ กิ่งจันทร์
( นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สมคิด จุย้ นุ่ม
( นายสมคิด จุ้ยนุ่ม )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สวาท ณ สุวรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางสวาท ณ สุวรรณ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

ธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย

