รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ ที่ ๑
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
………………………
ผูมาประชุม
๑. พล.ต.ไพศาล
๒. พ.ต.อ.สมศรี
๓. พ.อ.สมเจตน
๔. ผศ.จินตนา
๕. นายเจริญ
๖. นางชญาดา
๗. นายปรีชา
๘. นายวิทยา
๙. นายสุจริต
๑๐. นายสงบ
๑๑. นายประสิทธิ์

ทวีทรัพย
พัฒนาคม
เลิศรัตน
เวชมี
พิมพขาล
จิระรัตนกุล
ฮุนสกุล
ประชากุล
สิงหโต
วงคสวรรค
ปราชญศรี

ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
รองประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโคกตูม

ผูไมมาประชุม
พ.อ.กิตศิ ักดิ์

บัวสถิตย

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายธิติ
๒. นายพลเชฏฐ
๓. นายเจริญ
๔. นางสุธนา
๕. นายบรรเจิด
๖. นายวุฒชิ ัย
๗. นางศมนวรรณ
๘. พ.จ.อ.บุญเลิศ
๙. นางพัฒนา

ฤทธิ์นาคา
อินทะ
ศรีทจันทร
โสมภีร
ดวงทรัพย
นัทธี
ทองกร
พฤฒากรณ
นัทธี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอาํ นวยการกองคลัง
ผูอาํ นวยการกองชาง
ผูอาํ นวยการกองการศึกษา
ผูอาํ นวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายบริหารงานทัว่ ไป
หัวหนาฝายพัฒนารายได

-๒๑๐. นางมยุรา
๑๑. นางสุวารี
๑๒. นายวีระวัฒน
๑๓. นางวิลาวรรณ
๑๔. นายกิตติ์
๑๕. นางนงลักษณ
๑๖. นางวราภรณ
๑๗. น.ส.วัชราพร
๑๘. นางสาวนุชจนาถ

สราญจิตร
เพ็ชรสันทัด
แกวชนะ
โกมารทัต
ภัทรธัญผล
สถิตยธรรม
วงศวาศภิญโญ
จันทรมี
สุภาภพ

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝายแผนทีภ่ าษี ฯ
หัวหนาฝายการโยธา
หัวหนาฝายแบบแผน ฯ
หัวหนาฝายรักษาความสะอาด
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
เจาพนักงานธุรการ ๔ รก.ตําแหนงหัวหนากองการประปา
เจาพนักงานธุรการ ๖ ว
เจาพนักงานธุรการ ๕

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุมทั้งหมดทีล่ งชื่อไวเมือ่ เริ่มประชุม ๑๑ คน
ไมมาประชุม ๑ คน
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมาลงชือ่ เขาประชุมทัง้ หมด ๑๑ คน ไมมาประชุม ๑ คน
เลขานุการสภาเทศบาล ครบองคประชุมแลวกระผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ตามที่กระทรวงมหาดไทยใหสมาชิกสภาเทศบาลจากการสรรหาเขารับการอบรม
ประธานสภาเทศบาล หลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาทองถิ่นจากการสรรหาสมาชิกทุกทานไดรับเอกสารแจก
จายไปแลว ใหทางทานปลัดและเจาหนาทีช่ แี้ จงรายละเอียดการปฏิบัติเพราะสมาชิก
ทุกทานไดรบั เอกสารแจกจายไปแลวเกี่ยวกับงบประมาณ การชําระเงิน และแบบฟอรม
รายชื่อเขาประชุมเชิญทานปลัดเทศบาลขอแจงใหทา นสมาชิกสภาเทศบาลไดรบั ทราบวา
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภา
ทองถิ่นที่มาจากการสรรหาและผูป ฏิบัติหนาที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รุนที่ ๓
ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๒ (อาคารทรงกลม)
โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ อาคารศูนยประชุมศูนย
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ขอแจงใหทา นสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบโดยทั่วกัน

-๓นายธิติ ฤทธิ์นาคา
เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ คาใชจา ยในการลงทะเบียน ทานละ ๔,๙๐๐ บาท รวมคาทีพ่ ัก คาอาหาร
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม คาอาหารวาง ในระหวางอยูก ารประชุม ซึ่งทางเทศบาลไดดําเนินการยืมเงินไว
ใหแลวและไดจัดเตรียมรถตูไว รายละเอียดการอบรมตามที่หนังสือที่ไดแจกให
ทางทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย การเดินทางทางเทศบาลไดจดั เตรียมรถตูไวให และจะไดสอบถามสมาชิกวาจะเดิน
ประธานสภาเทศบาล ทางไปเองหรือไปกับรถตูเทศบาล ตอนนี้ขอมูลเรียบรอยแลว ยังไมทราบวาใครไป
เองบาง หรือไปกับเทศบาลทานสมาชิกทานใดประสงคจะเดินทางไปรถตูกบั เทศบาล
ใหประสานวาจะใหไปรับที่ไหน ใหแจงกับเจาหนาที่เทศบาล ในวันแรกจะนํารถตู
ไปสงและไปรับวันกลับ การเดินทางวันแรกจะใหไปรับที่ไหน กําหนดการรายงานตัว
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ไมเกิน ๐๙.๐๐ น.ชวงเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนพิธีเปดการ
สัมมนา เพราะถนนเสนนั้นในชวงวันเสาร วันรับกลับตรงกับวันจันทรตอนเย็นรถติดมากๆ
เตรียมตัววางแผนในการเดินทางดีๆ ในชวงบายวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ คงจะเลิกเร็ว
ตารางออกมา ๑๗.๐๐ น. แจงสมาชิกทราบทุกทาน
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ขอเรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลครับ เรื่องหนังสือวันที่ ๘
เลขานุการสภาเทศบาล กันยายน ๒๕๕๗ คงไดรับแลว ตารางในการสัมมนาของเรา รุนที่ ๓ วันที่ ๒๗–๒๙
กันยายน ๒๕๕๗ จะเสร็จเรียบรอยลงทะเบียนและพิธีเปดภายในเวลา ๑๐.๐๐ น.
เพราะพิธีเปดตองพรอมเวลา ๑๐.๐๐ น.อยากจะใหทกุ คนไปถึงไมเกินเวลา ๐๙.๐๐ น.
ขอนัดหมายใหประสานงานกับทางเจาหนาที่ คือนางสาวสายรุง ศรีอินทรสุด ตําแหนง
บุคลากร ๕ สําหรับทานที่จะไปรถตูกบั เทศบาล ๕ ทาน
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย มีสมาชิกทานใด จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการไปสัมมนาหรือไมครับ
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยแรก
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล

-๔นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ใหสมาชิกทุกทานไดตรวจดูถอยคําในรายงานการประชุมที่ไดแจกใหไปแลวใหทาน
เลขานุการสภาเทศบาล เปดดูระเบียบวาระที่ ๒ รายงานการประชุมสภาครัง้ แรก
-ผูมาประชุม ๑๒ ทาน
-ผูไมมาประชุม -ไมม-ี
-ผูเขารวมประชุม ๑๖ ทาน
มีสมาชิกสภาเทศบาลหลายทาน ขอเสนอวาในสวนของหัวหนาสวนตางๆ อยากใหมี
ปายชื่อตัง้ ไวจะไดรวู า ทานใดอยูสว นไหน ตําแหนงไหน และขอใหแกไขรายงานการ
ประชุมเลยครับในหนาที่ ๒. ผูช วยศาสตราจารยจินตนา เวสมี แกไขจาก “เวสมี”เปน
“เวชมี” หนาที่ ๓ และหนาที่ ๔ ตรงประเด็นที่ ๓ บรรทัดที่ ๔ ซึ่งในปจจุบันนโยบายอง
แกไขเปน “นโยบายของ” ประเด็นที่ ๔ แกไขจาก “เรียน”เปน”เรื่อง” หนาที่ ๕ และ
หนาที่ ๖ หนาที่ ๗ ตรง ๒ บรรทัดลางขึ้นมา สามารถเนินการ ตกคําวา “ดํา” หนาที่ ๘
ตรงผูช ว ยศาสตราจารยจิตนา เวชมี แกไขเปน“จินตนา”หนาที่ ๙ ,หนาที่ ๑๐ ,หนาที่ ๑๑,
หนาที่ ๑๒ หนาที่ ๑๓ แกไข พันตรีไพศาล เปน “พลตรีไพศาล” หนาที่ ๑๔ แกไขพิจารณา
ในกา ตกตัวอักษร “ร” แกไขเปน “การ” บรรทัดที่ ๔ ตรงตําบลโคกตูม มีขอหารือ แกไข
เปน “ขอหารือ” หนาที่ ๑๕ หนาที่ ๑๖ ถูกตอง มีทา นใดจะแกไขตรงไหน ในระเบียบวาระ
ที่ ๒ ขอเชิญครับ และขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลครับ
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย มีสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ขออนุญาตทานประธานวา บันทึกรับรองรายงานการประชุม เลขาบันทึก
สมาชิกสภาเทศบาล การประชุมเสร็จแลวสงสรุป อยากใหแนบเปนแบบฟอรม เวลาอานมีขอ ผิดพลาดอะไร
และใหเลขานําเขาที่ประชุมวาแกไขและรับรองตอไปอะไรบางจะไดเร็วขึ้น พอเขาประชุม
แกไขตามที่สง มา ขอบคุณคะ
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
หลังจากที่เราตัง้ คณะกรรมการสภา บันทึกการประชุมเปนหนาทีข่ องกรรมการฝาย
ประธานสภาเทศบาล เลขาเปนคนประสานบันทึกการประชุมเสร็จ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
ก็ประสานกับเลขาวาจะแกไขและรับรองตอไปอยางไร ผมขอเชิญครับ
นายสุจริต สิงหโต
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตทานประธานในเรือ่ งของกําหนดการประชุมสมัยแรก วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗
เปลีย่ นเปนวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ไมทราบวามันอยูในวาระการรับรองนีห้ รือไม
ขอเชิญทานเลขาชีแ้ จง

-๕นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ในการประชุมกําหนด วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เลื่อนเปนวันที่ ๑๐ กันยายน
เลขานุการสภาเทศบาล ๒๕๕๗ สาเหตุที่เลื่อนเพราะผมติดราชการรับรางวัลระดับชาติ ผมขอรับผิดชอบครับ
นายสุจริต สิงหโต
สมาชิกสภาเทศบาล

ในสวนตัวรายงานการรับรองในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมหรือไม

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ผมขออนุญาตชีแ้ จง การกําหนดวันประชุมมี ๒ วิธี คือ
ประธานสภาเทศบาล ๑. การกําหนดในที่ประชุม
๒. การกําหนดแจงในหนังสือลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน ยกเวนถามีเรื่องเรงดวนอาจมี
หนังสือแจงลวงหนาไมนอ ยกวา ๒๔ ชัว่ โมง ในกรณีอยางนี้เรากําหนดในทีป่ ระชุมสภาครัง้ แรก
ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถาหากมีการเลื่อนการประชุม ในระเบียบขอบังคับตองชีแ้ จง
เหตุผล ในหนังสือตกหลนในเรื่องของการแจงเลื่อนประชุม สามารถแจงไดลว งหนา ไมต่ํากวา
กวา ๓ วัน กอนถึงวันทีป่ ระชุมจริงแตไมไดกาํ หนดเหตุผล ในสวนนี้ ฝายเลขาสภาก็ตกหลนไป
ดังนั้นในการประชุมวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ตองรับรองรายงานการประชุมถูกตองแลว
เพียงแตหนังสือเลื่อนการประชุมไมไดบอกเหตุผล มีสมาชิกทานใดจะสอบถามไหมครับ
ตอไปนี้ในเรื่องบันทึกการประชุมเขาขอบังคับการประชุม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ทานสมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม ขอเชิญยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๘
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายธิติ ฤทธิ์นาคา ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ขออนุมัติ
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม ขยายระยะเวลาการเสนอรางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกไป
จนถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ สืบเนื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดวิธีการจัดทํางบประมาณโดยให
เจาหนาที่งบประมาณตรวจสอบวิเคราะหงบประมาณแลวจัดทําเปนรางงบประมาณรายจาย
เสนอตอผูบ ริหารทองถิ่น เพื่อผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอสภา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
ของทุกปตามนัยขอ ๒๓ ประกอบกับขอ ๒๔ กําหนดวากรณีที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลว

-๖เห็นวาไมสามารถทีจ่ ะนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทันภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว ใหเสนอขออนุมัติตอสภาทองถิ่น ซึ่งเทศบาลพิจารณาแลวเห็นวาไม
สามารถนํารางงบประมาณประจําปเสนอตอสภาเทศบาลไดทันภายในระยะเวลาที่ระเบียบ
กําหนด จึงขออนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลโคกตูมขยายระยะเวลาการเสนอรางงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกไปจนถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย มีสมาชิกสภาทานใด มีความเห็นอยางใด ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางชญาดา จิระรัตนกุล รางเทศบัญญัตมิ ีการตรวจสอบกอนหรือเปลากอนเขารางที่ประชุม ขอทราบขั้นตอน
สมาชิกสภาเทศบาล
การดําเนินการ
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ยังไมไดจัดทํางบประมาณตอนนี้ไมไดจัดทําแผน เปนเรื่องการขยายระยะเวลาเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ ขอขยายระยะเวลาเดือนสิงหาคม แลว
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี อยากใหเทศบาลชีแ้ จงขั้นตอนตั้งแตเริ่มตน เสนอเปนแผนเขาสภา และเราได
เลขานุการสภาเทศบาล ทําการประชุมรวมกับชุมชน
จ.อ.วัฒธนะ เสือเทศ
เจาหนาทีว่ ิเคราะหฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ขัน้ ตอนแรกตองทํา
เหมือนสวนราชการทัว่ ไป ที่มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผน ๓ ป การทีจ่ ะจัดทํา
แผน ๓ ป ได ตองกําหนดแผนยุทธศาสตรและกําหนดจุดมุงหมายและวิสัยทัศนของเทศบาล
และก็ถอดเปนแผน ๓ ป พอไดแผน ๓ ป แลวถึงจะเปนกรอบ ถึงจะมาจัดทํางบประมาณได
กรณีของรางงบประมาณและจะตองนําเสนอตอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอยูแ ลว

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญทานปรีชา ฮุนสกุล เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ
เรื่องการขยายเวลาจัดทํางบประมาณนั้น ทางสวนราชการบอกไววาตองมีแผน
ยุทธศาสตร และแผน ๓ ป เปนตัวกําหนดใหดําเนินการทีถ่ ูกตอง กําหนดยุทธศาสตร
และมีแผน ๓ ป ถาไมมแี ผน ๓ ป ตองพิจารณาอยางไร จะขยายหรือไมขยายแลวแต
ผมอยากกราบเรียนวาทางสมาชิก ผมอยากไดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร และแผน ๓ ป
แผน ๓ ป เปนตัวสําคัญ ถาไมพจิ ารณาแผน ๓ ป ผมวาอาจจะหลงทาง เพราะฉะนั้น
อยากจะไดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรและสิ่งที่ ๒ คือแผน ๓ ป ผมก็พงึ่ ใหมในเรื่องของสภา

-๗สวนทองถิ่น ผมอยากรูไวเพื่อดําเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องของขอมูลสถานภาพของ
พวกเราในสภาพปจจุบัน เรื่องของสถานะการเงินตางๆ เนื่องจากในเดือนกันยายน
งบประมาณของป ๒๕๕๗ ใชงบหมดหรือไม ถาไมหมดจะเปนเงินสะสมไหมเพราะฉะนั้น
ป ๒๕๕๗ ก็ตองรูถ า เหลือแลวจะปรับใหเปนเงินสะสมไหม อยากจะใหฝา ยบริหารนําเสนอ
ขอมูลใหเราดูเพื่อเปนขอพิจารณาตางๆ จึงอยากจะทราบขอมูลตรงนี้เทศบาลตําบลโคกตูม
ไดหมดวาระตั้งแตวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ประมาณ ๓ ป งบรายจายประจําป มีทั้ง
งบประจําป มีทงั้ งบประจํา งบลงทุนงบพัฒนา เราควรจะไดรับรูบา งวาตลอดระยะเวลาที่
ผานมา ๓ ป เพื่อจะไดเปนรายละเอียดในการพิจารณาตางๆของสภาเทศบาลสิ่งตางๆ
เหลานี้ผมขอฝากทานประธานสภาไววา สิ่งแรกคือแผนยุทธศาสตร สิ่งที๒่ คือแผน ๓ ป
สิ่งที่ ๓ คือ ขอมูลตางๆ ผมขอฝากไว ๓ ประเด็นครับ
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประเด็นที่ทา นปรีชา ฮุนสกุล ถามสรุปไดกค็ ือวา งบประมาณป ๒๕๕๗ ดําเนินการ
ประธานสภาเทศบาล อยางไรในเรื่องงบประมาณ ในสวนเรื่องของแผนยุทธศาสตรจะมีหรือไมอยางไร
ผมขอใหทา นปลัด ชีแ้ จงครับ
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลสําหรับแผนยุทธศาสตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ และแผน ๓ ป ยังทําไมเสร็จ เพราะเรายังไมมีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม ในระเบียบวาระที่ ๗ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อที่จะ
จัดทําแผนยุทธศาสตร และแผน ๓ ป เทศบาลยังไมมแี ผนยุทธศาสตร และแผน ๓ ป
ในเรื่องงบประมาณตองมีรายละเอียดมากพอสมควร ขอเปนการประชุมครัง้ ตอไป
เขามาชีแ้ จง
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ผมขออนุญาตครับ ในเรื่องของแผนยุทธศาสตร หรือแผน ๓ ป คนละเรื่องหรือเรื่อง
เลขานุการสภาเทศบาล เดียวกัน แผนยุทธศาสตรงบประมาณประจําป มีอยู ๓ หัวขอในเรื่องการปฏิบัติ สําหรับ
แผนยุทธศาสตร และแผน ๓ ป จะเปนการปฏิบัตกิ ารก็คงจะตองมาทําใหม ผมขอถามวา
นาจะไปเกี่ยวของกับคณะกรรมการของเราทีจ่ ะลงไปพัฒนาเทศบาลกับคณะกรรมการ
แปรญัตติรา ง ทั้ง ๒ คณะ เพราะฉะนั้นในญัตตินี้คอื ขอขยายระยะเวลา
ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ จะเสร็จทันหรือไม
ผูชวยศาสตราจารย
จินตนา เวชมี
สมาชิกสภาเทศบาล

ในเรื่องการขอตองมีขั้นตอน ถาขออนุมตั ิไปแลว คาดวาจะเสร็จหรือไม ขั้นตอนชวง
ตั้งแตอนุมัติ จนถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ จะตองดําเนินการอะไรบาง สรุปคือ
๑. เราไมมแี ผนยุทธศาสตร
๒. เราไมมแี ผน ๓ ป

-๘ดังนั้นการตั้งคาใชจา ยประจําป แตดฉิ ันเห็นวาทางฝายแผนของเทศบาลตองทําปฏิทิน
จัดทําขั้นตอนใหชัดเจน เฉพาะของปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีขั้นตอนในการทําแผนเพื่อให
สามารถกําหนดงบประมาณรายจายได และใหเห็นขั้นตอนวาไดรบั อนุมัตแิ ลวจะเห็นวา
ทานจะทําอะไรตอไป
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ขออนุญาตสภา ใหเจาหนาทีจ่ ัดทําแผนอธิบายรายละเอียดตอไป
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญทานวิทยา ประชากุล ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิทยา ประชากุล
กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลประเด็นเดียวกันทาน
สมาชิกสภาเทศบาล ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี คือเรื่อง ปฏิทิน ผมอยากไดปฏิทินทีบ่ อกรายละเอียด
วาชวงนี้ตองทําอะไรบาง เพื่อใหเราเขาไปมีสว นรวมดวย ในชวงทีผ่ า นมาสภายังไมมี
บทบาทหนาที่เทาทีค่ วร ฝายจัดทําแผนไดขยายรายจายงบประมาณประจําปไดกาํ หนด
ปฏิทินทีช่ ัดเจน และกําหนดนัดหมายมอบหมายหนาที่ดวยวามีสวนรับผิดชอบในดาน
ใดบาง
นายสงบ วงศสวรรค
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล
ผมอยากใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดในเรื่องการของบประมาณสวนกลางไป
เราจะขับเคลื่อนอยางไร ผมวานาจะใหสอดคลองกับของจังหวัด ทั้ง ๔ ยุทธศาสตรมี
อะไรบาง เพื่อจัดตั้งใหสอดคลองไป เพื่อทีว่ า จะเปนทิศทางเดียวกันจะไดไมหลงทาง
พูดในเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องสังคม เรื่องการทองเที่ยว เรื่องบริหารจัดการเพราะตอนนี้
งบยุทธศาสตรจงั หวัด ไดรับมาแลวที่จะใชในเดือนตุลาคมทีจ่ ะถึง เพราะฉะนั้น
เราสามารถตั้งไดอยูแ ลว ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด ผมวานาจะทําใหสงิ่ ตางๆ
เหลานี้กระชับไดครับ ขอบคุณครับ

จ.อ.วัฒธนะ เสือเทศ
เจาหนาทีว่ ิเคราะห
นโยบายและแผน

ขออนุญาตนําเรียน สําหรับแผนยุทธศาสตรจะเปนแผนที่กาํ หนดประเด็นและครอบคลุม
ยุทธศาสตรของจังหวัดนโยบายทองถิ่นอยูแ ลว สําหรับแผน ๓ ป มีกรอบในการจัดทํา
งบประมาณอยูแ ลว รางงบประมาณตางๆ จะตองมีในแผน ๓ ป อยูแลวและจะกําหนด
ไวในระเบียบอยูแ ลวสําหรับเทศบาลไมไดจัดทํางบประมาณตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ และไดใชเทศบัญญัติในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไปกอนตามพระราชบัญญัติเทศบาล
ใหใชเทศบัญญัติในปทลี่ ว งมาแลว สําหรับการเงินในสวนคลัง ผมจะรับไวและจะแจกให
สภาภายหลัง เรื่องปฏิทินก็เหมือนกัน

-๙พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
มีสมาชิกทานใดจะเสนอครับ ขอเรียนถามทานปลัดเทศบาลวาการทีข่ ยายเวลาจะกําหนด
ประธานสภาเทศบาล กรอบการขยายระยะเวลา อยางไรแลวกําหนดวันที่เทาใด ขอใหชี้แจงดวยครับ
จ.อ.วัฒธนะ เสือเทศ
คือตอนนี้มีการประชุมประชาคมขยายระยะเวลานอกรอบไปแลว สําหรับการประชุม
เจาหนาทีว่ ิเคราะห
ที่ผา นมา ประชุมประชาคมทางเทศบาลเก็บขอมูลมาตลอด แผนยุทธศาสตรนา จะกําหนด
นโยบายและแผน
ได ถาไมมีการประชุมใหม การประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไดดําเนินการ
ไปแลวระดับหนึ่ง สําหรับงบประมาณ ถามีการพิจารณารางแผนยุทธศาสตรและแผน ๓ ป
เรียบรอยแลวสามารถทํารางงบประมาณก็จะหยิบจากแผน ๓ ป มาดําเนินการไดครับ
พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลในกรณีเรื่องเวลา
รองประธานสภาเทศบาล ตางๆ ถาเรากําหนดการประชุมไว และก็แผนยุทธศาสตร การที่มาของแผนจะเห็นวาได
ประชาคมจากประชาชนมาซึ่งพวกเราที่เขามาจากการสรรหา ๑๐๐% และทราบวา
ไดจากการประชาคม จากชุมชน ๓๓ ชุมชน เพื่อตองการรายละเอียดที่มาของแผน ประเด็น
ตรงนี้มันตรงกับการสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดกําหนดกรอบไป เพราะฉะนั้น
ทุกสิง่ ทุกอยางที่เราไปประชาคมมาคือวาทีม่ าของแผนที่ใชงบประมาณใหสมาชิกทราบโดย
เบื้องตน ผมขอเสนอวาควรจะมีทมี่ าของแผนรับทราบโดยเบื้องตน
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
กราบเรียนทานประธาน ในลักษณะการทําประชาคมอยางไมเปนทางการ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นอกจากคณะกรรมการเทศบาลแลว ยังมีสมาชิก และคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม มาทบทวนคนที่เขียนโครงการขอเขามาวายืนยันไหม โครงการที่จัดอันดับมาวามี
ความจําเปนไหม ยืนยันไหม และมีในลักษณะใด และจะไดเชิญทานสมาชิกเขารวม
ประชุมดวย
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
มีประเด็นหนึ่งที่ทางทานปลัดเทศบาล ยังไมไดชี้แจง คือประเด็นของทาน
ประธานสภาเทศบาล ปรีชา ฮุนสกุล ในเรื่องของงบประมาณป ๒๕๕๗ วามีการใชจา ยงบประมาณไป
อยางไรบาง ขอเรียนเชิญชีแ้ จงครับ
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ขอเชิญผูอาํ นวยการกองคลัง ชีแ้ จงครับ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม
นางสุธนา โสมภีร
ผูอาํ นวยการกองคลัง

กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล
ดิฉันนางสุธนา โสมภีร ผูอาํ นวยการกองคลังเทศบาลตําบลโคกตูม ขอชีแ้ จง
งบประมาณของเทศบาลตําบลโคกตูม ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ทั้งหมดเตรียม
ไวแลวคะ สําหรับประกอบการจัดการทํารางเทศบัญญัตขิ องเทศบาลงบประมาณป ๒๕๕๘
ที่จะนําเรียนพิจารณาเขาสภา รวมถึงสถานะของเงินสะสมทีว่ า ทางเทศบาลมีเงินคงเหลือมาก
ตอป ทั้งหมดมีรายละเอียดครบถวนคะเตรียมไวหมดแลวคะ

-๑๐- ในป ๒๕๕๗ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลมีรายรับ ๑๓๖ ลานบาท
รายจาย ๔๖ ลาน ๖ แสนบาท ที่รายรับและรายจายแตกตางกันมากก็เพราะวาไม
สามารถใชงบประมาณป ๒๕๕๗ ไปจายในงบลงทุนได การจายงบลงทุนตองใชเงินสะสม
โดยทานผูว า ราชการจังหวัดลพบุรีเปนผูอนุมัติ ในแตละปเทศบาลใชจา ยในสวนของ
เงินสะสม โดยทานผูว า ราชการจังหวัดลพบุรีเปนผูอนุมัติทุกป ปจจุบันนีม้ ีเงินสะสม
คงเหลือประมาณ ๑๐๐ ลานบาท เปนเงินที่สะสมมาจากปกอ นคงเหลือนําไปใชจายได
ประมาณ ๑๒ ลานบาท และเงินคงเหลือจากการใชจา ยงบประมาณประจําป ๒๕๕๗
อีกประมาณ ๘๘ ลานบาท
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย มีสมาชิกทานใดทีจ่ ะสอบถามอีกหรือไมครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ขออนุญาตครับ มีรายการในเอกสารทีแ่ จกผมยังไมเขาใจทีแ่ จกหมายความวาอยางไรครับ
เลขานุการสภาเทศบาล
นางสุธนา โสมภีร
ผูอาํ นวยการกองคลัง

แสดงสถานะเงินสะสมปจจุบันของเทศบาลตําบลโคกตูม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ไมรวมเงินสะสมที่เกิดจากผลการรับจายของปปจจุบัน นั้นคือเปนเงินสะสมที่ยกมาตั้งแตป
ที่ผา นมาและไดมีการใชไป ณ ปจจุบัน ยังเหลือเงินสะสมนําไปบริหารได ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๗ จํานวน ๑๒ ลาน ๙ แสนเศษ

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
มีสมาชิกสภาทานใด จะสอบถามอีกไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ไมมผี มขอมติในที่ประชุม
นายเจริญ พิมพขาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ จํานวนเงิน ๖๔ ลานบาท นี้คืออะไรครับ เปนเงินทุนสํารอง

นางสุธนา โสมภีร
ผูอาํ นวยการกองคลัง

เปนเงินสะสมที่ระเบียบใหกันไวเปนเงินทุนสํารองจํานวน ๒๕% ของเงินสะสมประจําป

นายเจริญ พิมพขาล
สมาชิกสภาเทศบาล

เราไดคุยกันนอกรอบในกลุม เมื่อคราวทีแ่ ลวเรามีเงินที่จะเหลือใชจา ยประมาณนีจ้ าก
ยอดจัดเก็บทัง้ หมด ๑๔๐ ลานบาท พวกเราที่เขามาก็ตองมาอนุมัติกรอบการใชเงิน
ประจําป ๒๕๕๘ อยากจะสอบถามหมวดของคาจางประจําใหใชได ๔๐% ของงบประมาณ
ทั้งหมดเปนเรื่องจากบุคลากรคาตอบแทน ๔๐% ถาเรามียอด

-๑๑จัดเก็บอยู ๑๔๐ ลานบาท ยอดใชจา ยประจําป ๔๐ – ๕๐ ลานบาท เหลือเปนเงินที่มา
บริหารจัดการ ประจําป ๒๕๕๗ ประมาณ ๙๐ ลานบาท ถูกไหมครับ ถาเราไดมาชวยกัน
พัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูมสมาชิกทั้งหมดมาจากขาราชการประจําจะมาชวยกันทํางาน
จะดูวา ในแตละหมวดทานรองประธาน พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม ทานใหขอเสนอแนะ
วาทานจะทําใหชว ยใหเทศบาลตําบลโคกตูมดีขึ้นในเรื่องของงบประมาณคาใชจา ยตางๆวา
จะใชญัตติมาผานราง มาใชงบประมาณประจําป ๒๕๕๘ โดยรายละเอียดนอยไปนิดถารอบ
หนามีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกวานี้จะรบกวนไปไหม เพื่อทีเ่ ราจะไดมคี วามสบายใจในการ
ผานเทศบัญญัตงิ บประมาณใหกบั ทาน
นายพลเชฏฐ อินทะ
รองปลัดเทศบาล

กราบเรียนทานประธาน และสมาชิกสภาเทศบาลผมขออนุญาตครับในวันทีจ่ ะเสนอ
รางงบประมาณก็จะมีรายละเอียดเปนรางใหทา นเห็นประมาณการรายรับของเทศบาลตําบล
โคกตูม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ก็จะมีรายละเอียดวารายจายอะไรบาง วันนี้เพื่อจะ
นําเขาขอขยายระยะเวลาเพื่อที่จะเสนอราง แตตอนนี้ยงั ไมเสนอรางในการเสนอรางจะเสนอ
ชัดเจน รายละเอียดทุกรายการจะชัดเจน มีรายรับ รายจาย และมี คําชีแ้ จงประกอบแตละ
รายการวันนี้เราขอเพื่อทีจ่ ะขยายนําเสนอราง เพราะกําหนดจริงตองเสนอรางภายในวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สมาชิกเขามาก็เลยระยะเวลาไปแลว ยังไมไดดําเนินการในสวนของ
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม และแผนยุทธศาสตรตา ง ๆ และแผน ๓ ป ขั้นตอนก็จะมี
อีกในสวนแผน พอทําการเขียนแผนเสร็จก็จะนําโครงการทุกโครงการ ปงบประมาณอยูใน
แผนกอนการประชุมใหทา นพิจารณากอนก็จะมาพูดคุยกันพัฒนาในที่ประชุมวันนี้ก็ขอ
นําเสนอเพื่อขยายและเสนอรางกอน

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญทานผูช ว ยศาสตราจารยจนิ ตนา เวชมี ครับ
ประธานสภาเทศบาล
ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี อยางที่ทา นผูบ ริหารไดเสนอมาคะ ประเด็นนี้ขอเสนอวาใหขยายระยะเวลา
สมาชิกสภาเทศบาล แตทางเราขอทักทวงวาในการขอขยายระยะเวลา อยากเห็นภาพทีช่ ัดเจนนับตัง้ แตวันนี้
เปนตนไป ทานจะทําอยางไรบางเรานาจะมีมติเห็นชอบในทีเ่ สนอมาขยายระยะเวลาแตขอให
เสนอปฏิทินขั้นตอนในการทํางานวันนี้จนถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

-๑๒พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานปรีชา ฮุนสกุล ครับ

นายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมนายปรีชา ฮุนสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ผมก็เห็นดวยกับทานผูช ว ย
ศาสตราจารยจินตนา เวชมี กรณีนี้จะใหอนุมัตหิ รือไมอนุมตั ิอยากถามวาประเด็นแรกมี
อํานาจหรือเปลา ประเด็นที๒่ ถาเราไมมขี อมูลเลยวาจะอนุมัติหรือไมจะขยายหรือไมขยาย
โดยที่อนุมัติไป ตัวอยางเชน การขออนุมัติไปถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผมดูแลววาแผน
ยุทธศาสตรเรายังไมมีแลวเกี่ยวกับเรื่องแผน ๓ ป ยังไมมี ถาทํางบประมาณตัวนีแ้ ลว บริบท
ตางๆ ผมกลัววานอยไปหรือเปลาขยายถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ แลวปรากฏวามันทําไมทัน
ผมกลัววาจะมาอนุมัติอีกหรือเปลา ผมอยากใหกาํ หนดไปเลยวาวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ จะ
เสร็จไหมหรือวาอยางไร ถาดูวา อนุมัติหรือไมอนุมัติวา มันงายกลัวอะไรตางๆ มาเริ่มตนใหม
แผนยุทธศาสตร แผนตางๆ ผมเห็นดวยครับวาขยายผมอยากจะไดความชัดเจนผมขอวินิจฉัย
เพื่อใหการดําเนินการตอไป ประธานสภาวินจิ ฉัยวาการยื่นญัตติครั้งนี้ ฝายบริหารเทศบาลจะ
ขอขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถามวาสภามีอํานาจไหม สภาจะมีอาํ นาจใน
เรื่องการขยายเวลาถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ฝายบริหารรับผิดชอบเอง สวนในเรื่องขอขยาย
ระยะเวลายังไมมรี ายละเอียดยื่นรางเทศบัญญัติเขามายังไมมีรายละเอียดตองพิจารณาถึง ๓
วาระ ผานวาระแรกแลว และตองผานคณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณซึง่ จะวา
รายละเอียดใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดตางๆ ทีส่ มาชิกไดสอบถามกัน เมื่อสักครูห ลายทาน
วามีแผนยุทธศาสตรแผน ๓ ป แผนยุทธศาสตร แบงเปน ๒ เขต ในเขตตําบลโคกตูม ตําบล
นิคมสรางตนเองคณะกรรมการแปรญัตติรา งงบประมาณใหฝา ยบริหารชีแ้ จงได หรือไม
อยางไร แลวดูวา สมาชิกทานใดขอสงวนคําแปรญัตติไวในสภามีการบันทึกไวก็สามารถทีจ่ ะเขา
ไปสอบถามชีแ้ จงในทีป่ ระชุมในคณะกรรมการพิจารณารางงบประมาณไดตามญัตติที่ตวั เอง
สงวนขอคําสงวนขอคําเสนอแปรญัตติไวเพราะวาการพิจารณารางงบประมาณนั้น เปนเรื่อง
ใหญ ถาจะมาถกกันในสภา โดยใชเวลาทั้งวันไมจบจึงไดพิจารณาถึง ๓ วาระ เพื่อเขา
คณะกรรมการคณะที่ ๑ และผานคณะกรรมการและคณะในวาระที่ ๒ อีก วาระที่ ๓ ก็ลงมติ
ในวาระนี้ ผมขอมติในทีป่ ระชุมวาจะขยายรางงบประมาณถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามที่
ฝายบริหารเสนอหรือไมครับ ขอมติในทีป่ ระชุมใชวิธีการยกมือเชิญครับ

มติที่ประชุม

เปนเอกฉันทใหขยายเวลาเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘
ออกไปถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ แตฝา ยบริหารตองแนบปฏิทินการปฏิบัติใหสมาชิก
ทราบดวย

-๑๓พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ผมขอสภาเพิ่มเติมในเรื่องการประชุมสภา ขอบังคับการประชุมการอภิปรายตองกลาวกับ
ประธานสภาเทศบาล ประธานสภา ประธานสภาจะชีผ้ ขู ออภิปรายยกมือเหนือศีรษะ แตในทางปฏิบัติผมจะอนุโลม
ในบางเรื่อง ทางสมาชิกสภาเทศบาลจะกลาวกับทางฝายพนักงานเทศบาลเจาหนาที
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ชีแ้ จงสอบถามได ไมถึงกับเครงครัดตามขอบังคับแตในบาง
เรื่องทีผ่ มขอชี้แจงหารือครับ ดําเนินการตามระเบียบขอบังคับการประชุมก็จะทําใหชา ลง
ผมก็จะขอแบบครึง่ ทาง สิง่ ไหนทีจ่ ะชีแ้ จงประธานสภาถาสิ่งไหนเปนเรื่องเล็กนอย เจาหนาที่
ชีแ้ จงโดยตรงเลยอยางทานปลัดเทศบาลและทานรองปลัดเทศบาล ทีช่ แี้ จงตอสภา ตกลงเอา
แบบนี้ไหมครับผมขอหารือในที่ประชุม ถาไมมีใครโตแยงผมก็จะถือตามนีจ้ ะอนุโลมใหชแี้ จง
แบบตรงๆไดในบางครั้งไมตองยึดถือขอบังคับเครงครัด
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ตามมตินายกเทศมนตรี เรื่องขอขยายระยะเวลา ก็ตกลงวาขอขยายระยะเวลาออกไป
เลขานุการสภาเทศบาล ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผมมองวาถึงแมขยายระยะเวลาไป คงยังไมรขู ั้นตอน
ดําเนินการจัดทําแผนตางๆวามีอะไรบาง อยางที่ ๒ เรื่องปฏิทินจะกําหนดอยางไร เพื่อที่ทาง
เทศบาลไดกาํ หนดขั้นตอนใหมองเห็นชัดถึงขั้นตอนไดแผนออกมามีอะไรทีจ่ ะเกี่ยวกับการแปร
ญัตติ รางญัตติตา งๆ ที่เขามารวมกันเปนขั้นตอน อยางที่ ๒ เรื่องปฏิทิน ตอนนี้เราทําถึงวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอบคุณครับ
นายสงบ วงศสวรรค
สมาชิกสภาเทศบาล

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเรียนทานประธานครับ ผมขอเสริม ทานเลขาที่เสนอเมื่อสักครู ในการเสนอ
ขั้นตอนดําเนินงาน ตามที่เดินตอไปในเรื่องเสนองบประมาณ ผมอยากใหมี
Power Point มานําเสนอจะไดเรียนรูรว มกันไปเลย และขอเปน Power Point ขึ้น หนาจอ
ใหดูเลยเพื่อที่จะนําเสนอขอมูลตางๆ ขอบคุณครับ
ผมไมทราบวาผิดขอบังคับการประชุมหรือไม ที่มีเอกสาร ภาพถายตางๆ

นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ไมผิดครับ การประชุมคราวหนาจะดําเนินการใหครับ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิ นาที่
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม
ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจา ยเงินสะสมกิจการประปาเทศบาลตําบล
โคกตูม เพื่อนําไปชําระคาไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญทานปลัดเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล

-๑๔นายธิติ ฤทธิ์นาคา
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ขออนุมัติ
ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี จายเงินสะสมของกองประปา เพื่อจายชําระหนี้คา ไฟฟาใหกบั การไฟฟาสวน
ภูมภิ าคจังหวัดลพบุรี จํานวน ๑๖๙,๓๑๑.๒๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเกาพันสามรอย
สิบเอ็ดบาทยีส่ บิ แปดสตางค) เนื่องจากเทศบาลตําบลโคกตูม ไมมีสภาเทศบาลจึงไมได
จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ และไดใชงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๔ ไปพลางกอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๗ ซึ่งตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๔ หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาไฟฟา ไดตั้งงบประมาณไว จํานวน
๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถวน) และไดมีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมอีก
จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) รวมเปนเงิน ๓๔๖,๐๐๐ บาท
(สามแสนสีห่ มื่นหกพันบาทถวน) กองการประปาไดทาํ การเบิกจายงบประมาณดังกลาว
เพื่อชําระคาไฟฟาตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ไปแลวจํานวน
๓๓๗,๗๐๒.๙๕ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยสองบาทเกาสิบหาสตางค) คงเหลือ
งบประมาณจํานวน ๘,๒๙๗.๐๕ บาท (แปดพันสองรอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสตางค)
ซึ่งไมเพียงพอตอการชําระหนี้ไฟฟาจนถึงสิ้นปงบประมาณ และขณะนี้กองการประปามียอด
หนี้คา งชําระคาไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๑๒๖,๓๑๑.๒๘ บาท (หนึง่ แสนสองหมื่นหกพันสามรอย
สิบเอ็ดบาทยีส่ บิ แปดสตางค) และคาดวาในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ อีกจํานวน ๔๓,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นสามพันบาทถวน) จึงขออนุมัติสภาเทศบาลจายจากเงินสะสมของกองการประปา
จํานวน ๑๖๙,๓๑๑.๒๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเกาพันสามรอยสิบเอ็ดบาทยีส่ ิบแปดสตางค)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙
กําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจา ยเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
ทั้งนี้ กองการประปาเทศบาลตําบลโคกตูม มีเงินสะสมนําไปใชได ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
เปนเงิน ๖๕๙,๒๓๒.๙๒ บาท (หกแสนหาหมื่นเกาพันสองรอยสามสิบสองบาทเกาสิบสอง
สตางค)
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ครับกอนทีจ่ ะประชุมตอไป ผมขอชี้แจงเพิ่มเติม เวลาทานสมาชิกจะอภิปรายให
ประธานสภาเทศบาล แนะนําชื่อและตําแหนงของตนเอง เพื่อความสะดวกของการบันทึกการประชุมครับ
เจาหนาที่กจิ การสภาบันทึก อาจจะไมทราบวาใครพูดเพราะวาในการบันทึกการประชุมตอง
ระบุชื่อและตําแหนง ดังนั้นเพื่อใหการบันทึกการประชุมสะดวก ใหทกุ ทานดําเนินการแบบนี้
สําหรับในวาระที่ ๔ เรื่องญัตติของทานปลัดและฝายบริหารขออนุมัติงบการเงินสะสมของ
กองการประปา เพื่อนําไปชําระหนีค้ า ไฟฟา ขอเชิญความคิดเห็นของสมาชิกเชิญอภิปรายครับ
เชิญครับทาน

-๑๕พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมพันตํารวจเอก
รองประธานเทศบาล สมศรี พัฒนาคม อยากทราบวาเงินสะสมกองการประปาคืออะไร และมาจากไหน
และคาไฟฟาคือคาไฟฟาแตละเดือนที่ใชจา ยจริงหรือไมอยางไร และขออนุมัติไปแลว
ไมพอจายใชไหม ผมขอเรียนถามเพื่อที่จะใหสมาชิกทุกทานเขาใจ การบริหารกิจการ
กองการประปาเปนอยางไรครับ
นายพลเชฏฐ อินทะ
รองปลัดเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายพลเชฏฐ อินทะ รองปลัดเทศบาลตําบล
โคกตูมรับผิดชอบในสวนของกองการประปาดวยครับ สําหรับเงินสะสมใหยอดไว ณ วันที่
๑ กันยายน ๒๕๕๗ เปนจํานวนเงิน ๖๕๙,๒๓๒.๙๒ บาท (หกแสนหาหมื่นเกาพันสองรอย
สามสิบสองบาทเกาสิบสองสตางค) เปนยอดของการประปา แยงกันกับของเทศบาลเพราะ
กองการประปาเปนกิจการเทศพาณิชย กองการประปาทุกรายจายทุกรายการ ทัง้ เงินสะสมทั้ง
รายไดจะแยกรายจายจะแยกออกไปชัดเจน ถาเปนของกองอื่นๆ ก็จะอยูในสวนของเทศบาล
กองการประปาก็สงั กัดเทศบาลเหมือนกัน ยอดทีค่ า งชําระเราไมไดตั้งงบประมาณของป
๒๕๕๗ เพราะวาเราไมมสี ภาตองใชงบประมาณป ๒๕๕๔ ไปพลางกอน ปงบประมาณ ๒๕๕๔
ก็ตั้งไวตามรายละเอียดที่แจง ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถวน) และโอนเพิ่มอีก
๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) รวมทั้งสิ้น ๓๔๖,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่น
หกพันบาทถวน) และใชจายในป ๒๕๕๗ ตั้งแตตลุ าคม ๒๕๕๖ จนถึง พฤษภาคม ๒๕๕๗
ทั้งสิ้นเปนเงิน ๓๓๗,๗๐๒.๙๕ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยสองบาทเกาสิบหา
สตางค) คงเหลือ ๘,๒๙๗.๐๕ บาท (แปดพันสองรอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสตางค) ตั้งแต
เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ยังคางคาไฟฟาอยู ๑๒๖,๓๑๑.๒๘ บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นหกพันสามรอยสิบเอ็ดบาทยีส่ ิบแปดสตางค) คาดวาในเดือนกันยายน ๔๓,๐๐๐บาท
(สี่หมื่นสามพันบาทถวน) จากยอดของเดือนสิงหาคม เพิ่มขึน้ อีกนิดประมาณไมกี่เปอรเซ็นต
ยอดคาไฟฟาของเดือนทีแ่ ลว ซึง่ จะตองขออนุมัตจิ า ยจากเงินสะสมก็คือ ๑๖๙,๓๑๑.๒๘ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นเกาพันสามรอยสิบเอ็ดบาทยีส่ ิบแปดสตางค)

นางชญาดา จิระรัตนกุล ระเบียบที่อา งถึง ระเบียบทีถ่ ูกตองคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย เชิญทานผูช ว ยศาสตราจารยจินตนา เวชมี
ประธานสภาเทศบาล
ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี กราบเรียนทานประธาน และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันผูชว ยศาสตราจารย
สมาชิกสภาเทศบาล จินตนา เวชมี ขอเสนอวาถาเปนไปตามอํานาจหนาทีจ่ าํ เปนที่จะตองจายก็ใหอนุมัติ

-๑๖พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
นายสุจริต สิงหโต
สมาชิกสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุจริต สิงหโต
ตัวเลขคงเหลือ ๘,๒๑๗.๒๕ บาท ไดบวกลบแลว เปน ๘,๒๙๗.๐๕ บาท

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ผิดไป ๒๐ สตางค คงจะไปแกไขทีร่ ายงานการประชุมครับในสวนทีจ่ ะขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล ๑๖๙,๓๑๑.๒๘ บาท เปนตัวเลขประมาณการเพราะการเบิกจายจริง ตัวเลขตรงตามนี้
ถาไมมสี มาชิกทานใด ขอเชิญทานเลขาสภาเทศบาลครับ
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี เรียนทานประธานครับ ในสวนของเงินตัวนี้ สอบถามทางเทศบาลวากองการประปา
เลขานุการสภาเทศบาล รวมถึงคาน้ํา คาไฟตางๆไหม เห็นมีบลิ ประปาและบิลไฟฟารวมอยูแ ลวเงินสะสมตัวนี้
ไดมาจากยอดไหน ไปดึงเอาสวนตรงไหนของงบประมาณมา
นายพลเชฏฐ อินทะ
คาใชจา ยทั้งหมดทีช่ แี้ จงมาเปนคาไฟฟาของกองการประปา ซึง่ มีอยู ๒ แหง
รองปลัดเทศบาล
ไฟฟากองการประปาที่ใชในการสูบน้าํ ตรงตลาดโคกตูม หมูท ี่ ๒ ตําบลโคกตูม
จํานวน ๑ แหง และทีว่ ัดเสมาทอง หมูท ี่ ๑๐ ตําบลโคกตูม จํานวน ๑ แหง
แผนที่ ๔ เปนคาไฟฟาทีแ่ จงหนีม้ าที่ยังคางอยู และเงินสะสมเหลือจายแตละป
ของกองการประปา ของป ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ไมเกี่ยวกับ
เงินสะสมทีแ่ จงในรายการที่ถามเมื่อเชา
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี อยากถามวารายไดตัวนี้มาจากไหน
เลขานุการสภาเทศบาล
นายพลเชฏฐ อินทะ
รองปลัดเทศบาล

คือเงินสะสมที่เราจัดเก็บจากสมาชิกที่ใชน้ําทุกรายที่ใชนา้ํ ประปาของเทศบาล
และมาเปนรายจายตางๆ ในกองการประปาและเหลือจากคาใชจา ยก็มาเปน
เงินสะสมเหลือแตละป

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ผมก็จะขอมติที่ประชุมครับ จะอนุมัติใหจา ยเงินสะสมหรือไม ขอมติครับ
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

อนุมัติจา ยเงินสะสมของกองประปา จํานวน ๑๖๙.๓๑๑.๒๘ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจา ยเงินสะสมเทศบาลเพือ่ จายเปนเงินเบี้ยยังชีพ
ใหกับผูปวยเอดส

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญปลัดเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล

-๑๗นายธิติ ฤทธิ์นาคา
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายธิติ ฤทธิน์ าคา ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม โคกตูมขออนุมัติจา ยเงินสะสมเทศบาลเพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหกบั ผูป วยเอดส
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๗ จํานวน ๑๔ รายรายละ ๕๐๐ บาทตอเดือน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) เนื่องจากมีผูปว ยเอดสแจงความ
ประสงคขอรับเงินเพิ่มเติม จึงทําใหงบประมาณไมเพียงพอกับการเบิกจาย ทั้งนี้เทศบาล
มีเงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้น ๑๒,๙๐๔,๔๔๔.๘๓ บาท (สิบสองลานเกาแสนสีพ่ ันสีร่ อยสีส่ บิ
สี่บาทแปดสิบสามสตางค) โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ๘๙ กําหนดวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัตจิ ากสภาทองถิ่น
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญทานสมาชิกแสดงความคิดเห็นครับ ขอเชิญทานปรีชา ฮุนสกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธาน กระผมนายปรีชา ฮุนสกุล ผมอยากถามวาการอนุมัติจา ย
เงินสะสมครั้งนี้ เปนการยืมหรือวาจายขาด ถาจายขาดอยากทราบวาเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุคน
พิการ และผูปว ยเอดส ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือเปลา สวนมากจะเปนอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ไมใชอุดหนุนทัว่ ไป ถาเปนอุดหนุนเฉพาะกิจรัฐบาลจะเปนคนอุดหนุนให ในกรณีนี้ยืมหรือ
วาจายขาด ถาจายขาดแลวเงินอุดหนุนไปไหน
ขอเชิญทานปลัดเทศบาลชีแ้ จงครับ

นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ขอเชิญเจาหนาทีผ่ ูรบั ผิดชอบครับ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม
นางสาววัชราพร จันทรมี กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
เจาพนักงานธุรการ ๖ว ดิฉันนางสาววัชราพร จันทรมี ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ๖ ว สํานักปลัดเทศบาล
เปนผูรบั ผิดชอบในเรือ่ งของผูส ูงอายุ ผูพ ิการ และผูป วยเอดส ในสวนของการจายเบี้ย
ยังชีพผูสงู อายุ ผูพกิ าร ผูปว ยเอดส จะใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนการ
ตั้งงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของทองถิ่นแต ปจจุบันนี้
เริ่มตั้งแตป ๒๕๕๒ ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลที่ดาํ เนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ผูพิการ โดยจัดสรรเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สวนของผูป ว ยเอดสยังใชในระเบียบเดิม

-๑๘ซึ่งอํานาจการอนุมัติใหอยูท ี่คณะผูบ ริหารทองถิ่น และในเทศบัญญัติประจําปงบประมาณ
๒๕๕๔ มีผูปว ยเอดส จํานวน ๙ ราย ณ ปจจุบันมีผขู อรับเบี้ยยังชีพเพิ่มเติม จํานวน
ทั้งหมด ๑๔ ราย ซึง่ งบประมาณไมเพียงพอในการจายเบี้ยยังชีพใหผปู วยเอดส จึงขออนุมัติ
จายเงินสะสม
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

สรุปแลวคือการจายขาด เบี้ยผูสงู อายุ ใชเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

นางสาววัชราพร จันทรมี สําหรับผูป วยเอดสจะใชเงินจากเทศบาลใชตัวเดิมอยู ยังไมมีการใชเงินอุดหนุน
เจาพนักงานธุรการ ๖ ว จากทางรัฐบาล
นายสุจริต สิงหโต
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธาน และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุจริต สิงหโต
เรื่องตัวเลขครับ ๒๐,๐๐๐ บาท ในสวนของตัวเลข ๒๑,๐๐๐ บาท ตกหลนหรือไมครับ

นางสาววัชราพร จันทรมี ขอเรียนชี้แจงคะเทศบาลมีงบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท จึงตองขอเพิ่มเติมอีก
เจาพนักงานธุรการ ๖ ว ๒๐,๐๐๐ บาท
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
ขออนุญาตเรียนทานประธานจากญัตติเงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เลขานุการสภาเทศบาล ในใบที่แจกไมตรงกันอยู ๘๓ สตางค ขอแกไขในญัตติดว ยครับ
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

ในครั้งตอไปเรื่องตัวเลขใหตรวจทานกอน ขอมติทปี่ ระชุมครับ ใครเห็นดวยกับ
ตามมติของทีป่ ระชุมในเรือ่ งขออนุมัติจา ยเงินสะสมเทศบาลเพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพ
ผูปว ยเอดส ขอมติครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติจา ยเงินสะสมของเทศบาลตําบลโคกตูม จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพือ่ แตงตัง้ คณะกรรมการ
สภาเทศบาลตําบลโคกตูม

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญปลัดเทศบาลเสนอญัตติ

นายธิติ ฤทธิ์นาคา
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายธิติ ฤทธิ์นาคา ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัตหิ นาที่ นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม โคกตูมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสภา
เทศบาลตําบลโคกตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ คณะกรรมการ
สภาทองถิ่น ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ

-๑๙(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นมีจาํ นวนไมนอยกวาสามคน
แตไมเกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิน่ หรือบุคคลที่ไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถิ่นมีจาํ นวนไมนอ ยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาทีก่ ระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ
อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่น
ขอ ๑๐๕ ภายใตบงั คับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุด
ตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรา งขอบัญญัติ
(๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามทีส่ ภาทองถิ่นเห็นสมควร
ขอ ๑๐๗ ภายใตบงั คับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิน่ หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง
ไมนอยกวาสองคน สวนกรณีทผี่ ูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผรู ับรองการเสนอชือ่ ให
เสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น และใหนําวิธีการเลือกตาม
ขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๑๐๕ จึงขอใหสภาเทศบาลตําบลโคกตูมพิจารณาเลือกสมาชิกเทศบาลเพื่อแตงตั้งเปน
คณะกรรมการสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
๑. คณะกรรมการสามัญ
(๑) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๒) คณะกรรมการแปรญัตติรา งขอบัญญัติ
๒. คณะกรรมการวิสามัญ ตามทีส่ ภาเห็นสมควร
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอใหสมาชิกเสนอชื่อครับ และขอผูรบั รองดวย
ประธานสภาเทศบาล
ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ดิฉันขอเสนอ นางชญาดา จิระรัตนกุล เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูรับรอง ๑. นายปรีชา ฮุนสกุล ๒. นายสุจริต สิงหโต
นางชญาดา จิระรัตนกุล
ดิฉันขอเสนอ นายวิทยา ประชากุล เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูรบั รอง ๑. นายปรีชา ฮุนสกุล ๒. ผูชว ยศาสตราจารยจินตนา เวชมี

-๒๐นายสุจริต สิงหโต
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอพันตํารวจสมศรี พัฒนาคม เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผูรบั รอง ๑. พันเอกสมเจตน เลิศรัตน ๒. นายปรีชา ฮุนสกุล

นายวิทยา ประชากุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายประสิทธิ์ ปราชญศรี เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผูรบั รอง ๑. พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม ๒. นายปรีชา ฮุนสกุล

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุมใหทงั้ ๔ ทาน เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรา งเทศบัญญัติ

นายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายสงบ วงคสวรรค เปนคณะกรรมการแปรญัตติรา งเทศบัญญัติ
ผูรบั รอง ๑. ผูชว ยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ๒. นายวิทยา ประชากุล

นางชญาดา จิระรัตนกุล
ดิฉันขอเสนอ ผูชว ยศาสตราจารยจินตนา เวชมี เปนคณะกรรมการแปรญัตติ
สมาชิกสภาเทศบาล
รางเทศบัญญัติ ผูร ับรอง ๑. พันเอกสมเจตน เลิศรัตน ๒. นายสงบ วงคสวรรค
พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม ผมขอเสนอพันเอกสมเจตน เลิศรัตน เปนคณะกรรมการแปรญัตติรา งเทศบัญญัติ
รองประธานสภาเทศบาล
ผูรบั รอง ๑. ผูช วยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ๒. นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
นายเจริญ พิมพขาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายปรีชา ฮุนสกุล เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ผูรบั รอง ๑. พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม ๒. นางชญาดา จิระรัตนกุล

นายสุจริต สิงหโต
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายวิทยา ประชากุล เปนคณะกรรมการแปรญัตติรา งเทศบัญญัติ
ผูรับรอง ๑. นายสงบ วงคสวรรค ๒. นายประสิทธิ์ ปราชญศรี

นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
ผมขอเสนอนายเจริญ พิมพขาล เปนคณะกรรมการแปรญัตติรา งเทศบัญญัติ
เลขานุการสภาเทศบาล ผูรบั รอง ๑. นายวิทยา ประชากุล ๒. นายปรีชา ฮุนสกุล
นายวิทยา ประชากุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายประสิทธ ปราชญศรี เปนคณะกรรมการแปรญัตติรา งเทศบัญญัติ
ผูรบั รอง ๑. พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม ๒. พันเอกสมเจตน เลิศรัตน

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม ใหทงั้ ๗ ทาน เปนคณะกรรมการแปรญัตติรา งเทศบัญญัติ

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

การแตงตัง้ คณะกรรมการวิสามัญ แบงเปน ๒ คณะ
๑. คณะกรรมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. คณะกรรมการอนุรักษธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
เชิญทานสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอเชิญเสนอครับ

-๒๑นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
ผมขอเสนอผูช ว ยศาสตราจารยจินตนา เวชมี เปนคณะกรรมการศึกษา ศาสนา
เลขานุการสภาเทศบาล และวัฒนธรรม ผูรบั รอง ๑. นายวิทยา ประชากุล ๒. พันเอกสมเจตน เลิศรัตน
นายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอ นายวิทยา ประชากุล เปนคณะกรรมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูรบั รอง ๑. นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ๒. นางชญาดา จิระรัตนกุล

นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ผมขอเสนอพันเอกกิตศิ ักดิ์ บัวสถิตย เปนคณะกรรมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เลขานุการสภาเทศบาล ผูรบั รอง ๑. นายสุจริต สิงหโต ๒. นายเจริญ พิมพขาล
ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ดิฉันขอเสนอนายประสิทธิ์ ปราชญศรี เปนคณะกรรมการศึกษา ศาสนา
สมาชิกสภาเทศบาล
และวัฒนธรรม ผูรบั รอง ๑. นายวิทยา ประชากุล ๒. นายปรีชา ฮุนสกุล
นายสุจริต สิงหโต
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายวุฒชิ ัย นัทธี เปนคณะกรรมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูรบั รอง ๑. นายสงบ วงคสรรค ๒. นายเจริญ พิมพขาล

นายวิทยา ประชากุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายสุรชัย รุง เรือง เปนคณะกรรมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูรบั รอง ๑. นายสุจริต สิงหโต ๒. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายสุรพงษ ประนาทกุล เปนคณะกรรมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูรบั รอง ๑. ผูช วยศาตราจารยจินตนา เวชมี ๒. นางชญาดา จิระรัตนกุล

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม ใหทั้ง ๗ ทาน เปนคณะกรรมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตอไปคณะกรรมการอนุรกั ษธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอรายชือ่ ครับ

นายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายเจริญ พิมพขาล เปนคณะกรรมการอนุรกั ษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูรบั รอง ๑. นายสงบ วงคสวรรค ๒. ผูชว ยศาสตราจารยจนิ ตนา เวชมี

ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ดิฉันขอเสนอนายสงบ วงศสวรรค เปนคณะกรรมการอนุรักษธรรมชาติและ
สมาชิกสภาเทศบาล
สิ่งแวดลอม ผูรับรอง ๑. พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม ๒. นางชญาดา จิระรัตนกุล
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายปรีชา ฮุนสกุล เปนคณะกรรมการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ผูรับรอง ๑. นายเจริญ พิมพขาล ๒. นายสุจริต สิงหโต

พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม ผมขอเสนอพันเอกสมเจตน เลิศรัตน เปนคณะกรรมการอนุรกั ษธรรมชาติและ
สมาชิกสภาเทศบาล
สิ่งแวดลอม ผูรับรอง ๑. นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ๒. นายวิทยา ประชากุล
พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม ผมขอเสนอพันตํารวจโทเถกิงวุฒิ กิติศภุ กุล เปนคณะกรรมการอนุรักษธรรมชาติ
ประธานสภาเทศบาล และสิ่งแวดลอม ผูรบั รอง ๑. นายสงบ วงคสวรรค ๒. นายเจริญ พิมพขาล

นายสุจริต สิงหโต
สมาชิกสภาเทศบาล

-๒๒ผมขอเสนอนางศมนวรรณ ทองกร เปนคณะกรรมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูรบั รอง ๑. นายวิทยา ประชากุล ๒. นายเจริญ พิมพขาล

นายเจริญ พิมพขาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายสุเทพ อินทรเลิศ เปนคณะกรรมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูรบั รอง ๑. นายปรีชา ฮุนสกุล ๒. พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย มติที่ประชุม ใหทงั้ ๗ ทาน เปนคณะกรรมการอนุรักษธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๗

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม เพื่อแตงตัง้ เปน
คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอเชิญปลัดเทศบาลเสนอญัตติ

นายธิติ ฤทธิ์นาคา
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายธิติ ฤทธิ์นาคา ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม โคกตูมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๙ (๓)
ซึ่งกําหนดใหสภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนสามคน เพื่อใหผบู ริหาร
ทองถิ่นแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและระเบียบฯ ขอ ๒๘ กําหนดใหสภา
เทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนสามคน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ อีกคณะรวมเปนสองคณะ
สืบเนื่องคณะกรรมการดังกลาวไดหมดวาระลงตามผูบริหารทองถิ่นและสภาทองถิ่น
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และเทศบาลยังไมสามารถดําเนินการเลือกตัง้ ไดกรณี
มีปญหาแนวเขตยังผลใหไมสามารถแตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได ปจจุบัน
เทศบาลตําบลโคกตูมไดมสี มาชิกสภาเทศบาลแลวเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
จึงสามารถแตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบดังกลาวได
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล โดยใหสมาชิกสภา จํานวน ๓ ทาน
ประธานสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการรวมดวยตองขอมติของสภา ขอเชิญทานสมาชิกเสนอ
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ผมขอเสนอนายสงบ วงคสวรรค เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ผูรับรอง ๑. ผูช ว ยศาสตราจารยจินตนา เวชมี
๒. นางชญาดา จิระรัตนกุล

-๒๓นางชญาดา จิระรัตนกุล ดิฉันขอเสนอพันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูรบั รอง ๑. พันเอกสมเจตน เลิศรัตน
๒. ผูชว ยศาสตราจารยจินตนา เวชมี
นายสุจริต สิงหโต
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอนายวิทยา ประชากุล เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ผูรบั รอง ๑. ผูช วยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ๒. นายปรีชา ฮุนสกุล

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย มติที่ประชุม มีมติใหทั้ง ๓ ทาน เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เชิญทานสมาชิก
เสนอรายชือ่ ครับ
นายเจริญ พิมพขาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอ ผูช วยศาสตราจารยจินตนา เวชมี เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ผูร ับรอง ๑. นางชญาดา จิระรัตนกุล ๒. นายสงบ วงคสวรรค

พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม ผมขอเสนอ นางชญาดา จิระรัตนกุล เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
รองประธานเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาล ผูรบั รอง ๑. พันเอกสมเจตน เลิศรัตน ๒. นายปรีชา ฮุนสกุล
นางชญาดา จิระรัตนกุล ดิฉันขอเสนอ นายสุจริต สิงหโต เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาล ผูร ับรอง ๑. ผูช ว ยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ๒. นายปรีชา ฮุนสกุล
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย มติที่ประชุม มีมติใหทั้ง ๓ ทาน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๘

ญัตติ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม เพื่อแตงตัง้ เปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลโคกตูม

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญปลัดเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายธิติ ฤทธิ์นาคา ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม โคกตูม พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม เพื่อแตงตั้งเปน
คณะกรรมการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกตูม
เนื่องดวยเทศบาลตําบลโคกตูม ไดรับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ โดยใหดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตามประกาศใน ขอ ๘ กําหนดใหสภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

-๒๔จํานวนสองคน เพื่อแตงตัง้ เปนกรรมการในการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโคกตูม สืบเนื่องจากคณะกรรมการดังกลาวไดหมดวาระ
ลงตามผูบริหารทองถิ่นและสภาทองถิ่น เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และเทศบาลยังไม
สามารถดําเนินการเลือกตั้งไดกรณีมีปญ
 หาแนวเขตยังผลใหไมสามารถแตงตัง้ คณะกรรมการ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติได ปจจุบันเทศบาลตําบลโคกตูม
ไดมีสมาชิกสภาเทศบาลแลว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงสามารถแตงตั้งคณะกรรมการ
ตามประกาศดังกลาวได
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ผมขอเสนอ นายสุจริต สิงหโต เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เลขานุการสภาเทศบาล ผูรบั รอง ๑. พันเอกสมเจตน เลิศรัตน ๒. นายวิทยา ประชากุล
นายวิทยา ประชากุล
ผมขอเสนอ นายประสิทธิ์ ปราชญศรี เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สมาชิกสภาเทศบาล สุขภาพ ผูร ับรอง ๑. นายปรีชา ฮุน สกุล ๒. นายสุจริต สิงหโต
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย มติที่ประชุม มีมติใหทั้ง ๒ ทาน เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๙ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบนําเสนอชือ่ ผูทรงคุณวุฒิเขาเปนกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน
ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายธิติ ฤทธิ์นาคา ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม โคกตูมเพื่ อ เลื อ กและเสนอรายชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เปนคณะกรรมการตีราคา
ปานกลางที่ดินในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม เนื่องดวยไดรบั แจงจากอําเภอเมืองลพบุรี
ใหสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ดํา เนิน การพิจารณาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํา นวน ๑ คน
เขา เปนคณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม ใหผวู า ราชการ
จังหวัดลพบุรที ราบ ตามมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัตภิ าษีบาํ รุงทองที่ พุทธศักราช
๒๕๐๘ กําหนดวา ใหผูวา ราชการจังหวัดแตงตัง้ คณะกรรมการขึ้นคณะหนึง่ ใหมหี นาที่พจิ ารณา
การตีราคาปานกลางที่ดนิ และตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้นใหประกอบดวย ปลัดจังหวัด
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอทองที่ ผูซ ึ่งผูบ ริหารทองถิน่ หรือคณะผูบ ริหารทองถิน่
มอบหมายหนึง่ คน และผูท รงคุณวุฒซิ ึ่งไดรบั เลือกจากสภาทองถิ่น ในการนี้ ขอนําเสนอชือ่ นาง
สุธนา โสมภีร ตําแหนง ผูอาํ นวยการกองคลัง เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลโคกตูมพิจารณา

-๒๕พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเรียนเพิ่มเติมคณะกรรมการชุดนี้ ปลัดเทศบาลเสนอ ผูอาํ นวยการกองคลัง
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถาไมมผี มขอมติครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๑๐

ญัตติ เรื่อง การพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหประชาชนเขารับฟงการประชุม
สภาเทศบาลตําบลโคกตูม

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญปลัดเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายธิติ ฤทธิน์ าคา ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัตหิ นาที่ นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรีตาํ บลโคกตูม โคกตูม พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารับฟงการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๑๗
วรรค ๔ กําหนดวาประธานสภาทองถิ่นมีอาํ นาจใหประชาชนเขารับฟงการประชุมและ
ปรึกษาของทองถิ่นได ตามระเบียบทีส่ ภาทองถิ่นกําหนด ดังนั้น เพื่อใหการเขาฟงการประชุม
สภาเทศบาลตําบลโคกตูมของประชาชนเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหสภาเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโคกตูม โดยขอเสนอรางประกาศหลักเกณฑ ดังนี้
(ราง)
ประกาศสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโคกตูม
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ วรรค ๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศสภาเทศบาลตําบล
โคกตูม เกี่ยวกับ หลักเกณฑแ ละวิธีการสํา หรับ ใหป ระชาชนเขา ฟงการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโคกตูมไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศสภาเทศบาลตําบลโคกตูม เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับนับตั้งแตวันที่ประกาศ เปนตนไป

-๒๖ขอ ๓ ใหประธานสภาเทศบาลตํา บลโคกตูม ประชาสัมพันธกํา หนดวันนัด ประชุมเวลา
สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนําเขาสูที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม เพื่อใหป ระชาชน
ทราบและเขาฟงการประชุมดวย
ขอ ๔ เมื่อประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม เปดการประชุม ใหประชาชนผูเขาฟง
การประชุมเขานั่งตามที่ซึ่งไดจัดไวเปนสัดสวนแยกตางหากจากที่จัดไวใหสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลโคกตูม ใหประชาชนผูเขาฟงการประชุมลงชื่อไวเปนหลักฐานในการเขาฟงการประชุม
แตละครั้ง
ขอ ๕ ประชาชนผูเขาฟงการประชุมผูใดประสงคจะกลาวถอยคําที่เปนเรื่องเรงดวน
ตอ ที่ป ระชุมสภาเทศบาลตํา บลโคกตูม ใหผูนั้นยกมือขึ้นพนศีร ษะ เมื่อประธานสภาสภา
เทศบาลตําบลโคกตูม อนุญาตแลวจึงกลาวได โดยใหยืนกลาว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว
ก็ไดและตองกลาวกับประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
ประชาชนผูเขาฟงการประชุมสามารถเสนอแนะความคิดเห็นและชี้แจงเรื่องราว
ที่เกี่ยวกับตนเองและถามคําถามได หลังจากไดรับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล
ตําบลโคกตูม
ขอ ๖ คําถามของผูเขาฟงการประชุมตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีขอความเชิงประชด เสียดสี หรือแกลงกลาวใสราย
(๒) คลุมเครือเขาใจยาก
(๓ )ในเรื่องที่ไดตอบแลวหรือไดชี้แจงแลววาไมตอบ
(๔) เปนเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับคําถามที่มีผูถามมากอน
(๕) เพื่อใหออกความเห็น
(๖) ในปญหาขอกฎหมาย
(๗) ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ
(๘) เพื่อทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใด ๆ เวนแตที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
ราชการ
คําถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเปนคําถามที่ตองหามไมใหถาม ถามีผูเขาฟงการประชุม
ถามคํา ถามลักษณะดังกลา ว ประธานสภาเทศบาลตํา บลโคกตูม สามารถระงับ คํา ถาม
ดังกลาวได
ขอ ๗ ประชาชนผูเขาฟงการประชุมไมสามารถเสนอญัตติ ลงมติและลงคะแนนเสียงได
ขอ ๘ ที่ประชุมสภาเทศบาลตํา บลโคกตูม เปนสถานที่ที่ควรแกการเคารพ ผูเขาไปจะตอง
แตงกายสุภาพ ประพฤติตนใหเรียบรอย และอยู ณ ที่ซึ่งจัดไวในขณะที่กํา ลังประชุมลับ
หามประชาชนผูเขาฟงการประชุมเขาไปในที่ซึ่งจัดไวสําหรับเปนที่ประชุมลับ
ขอ ๙ ในที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม หามผูเขาฟงการประชุมกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ใชถอยคําไมสุภาพ กลาวคําหยาบ เสียดสีหรือใสราย
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ

-๒๗(๓) กอกวนความสงบเรียบรอยหรือกระทําการใหเสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลโคกตูม หรือจงใจกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลโคกตูม
(๔) ขัดคําสั่งประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
ขอ ๑๐ ในขณะที่กําลังประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูมอยู ถาผูเขาฟงการประชุม
ผูใดละเมิดประกาศหลักเกณฑนี้หรือกระทําการฝาฝนขอ ๙ ใหประธานสภาเทศบาลตําบล
โคกตูม มีอํานาจตักเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด หรือใหกลาวคําขอขมาในที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลโคกตูม หรือหามไมใหพูดตอไป หรือสั่งใหผูละเมิดออกไปเสียจากที่
ประชุมสภาก็ได
ในกรณีขัดคําสั่งประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม หรือกอกวนความสงบเรียบรอย
หรือกระทําการเสื่อมเกียรติข องที่ประชุมสภาเทศบาลตํา บลโคกตูม ประธานสภาเทศบาล
ตําบลโคกตูม มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการกระทํานั้นหรือสั่งใหออกไปจากที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลโคกตูม ครั้งนั้น โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได
ในกรณีประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม สั่งใหผูใดออกจากที่ประชุม หากผูนั้น
ขัดขืน ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม มีอํานาจสั่งเจาหนาที่ที่ทําหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยของที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม นําตัว ผูนั้นออกจากที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโคกตูมหรือออกไปจากบริเวณสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ก็ได
ขอ ๑๑ ใหประชาชนผูเขาฟงการประชุมปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑและวิธีการสําหรับ
ใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม โดยเครงครัด
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พลตรี ไพศาล ทวีทรัพย
(ไพศาล ทวีทรัพย)
ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
หลักเกณฑและวิธีการใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
ประธานสภาเทศบาล ไดแจกเอกสารและหลักเกณฑไปกอนหนานีแ้ ลว ทุกทานไดนําไปศึกษา ตามรางนี้
สมาชิกสามารถแปรญัตติได หรือเสนอความคิดเห็น ใครเห็นวาขอไหนไมรัดกุมสามารถเสนอ
ประเด็นไดครับ ขอเชิญไดครับ ผมมีขอสงสัยวาขอที่ ๕ ใครที่จะประสงคจะกลาวถอยคํา
ตอสภาเทศบาล ใหยกมือขึ้นพนศีรษะตอประธานสภา
พ.จ..อ.บุญเลิศ พฤฒากรณ กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ขอชีแ้ จงขอที่ ๕
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ทางเทศบาลเปดโอกาสใหและทางสภาอนุญาตในขอนีห้ รือไมขอใหวินิจฉัย
ในสวนขอนี้ดวย

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

-๒๘แลวแตทปี่ ระชุมของสภาและเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ

ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ถาเราดูประกาศและหลักเกณฑเรามีเจตนาใหประชาชนรับฟงการประชุม เพื่อมีการ
ควบคุมใหเรียบรอย ดิฉันคิดวาประชาชนตองการเสนอแนวคิดหรือชีแ้ จงจะเปนไปได
ไหมที่เราใหเขานําเสนอโดยใชเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระอื่นๆ ก็ได
เพราะคิดวาผูพ ูดก็มหี ลักการที่ไมชัดเจน ถาจะพูดหรือเสนออะไรใหเสนอเปนเอกสาร
ในวาระอื่นๆ ขอบคุณคะ
พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม ขอเพิ่มเติมขอ๕ ใหประชาชนมารับฟง ในกรณีทสี่ อบถามถาเราปลอยใหอสิ ระ
รองประธานสภาเทศบาล จะเกิดความวุนวายก็เกิดปญหาเพื่อใหฝา ยเลขานําเสนอทานประธาน พิจารณาวา
ควรไหม และเปนคําถามทีส่ รางสรรคหรือไม และขอคิดเห็นในหลายๆขอ ถาประชาชน
มารวมประชุมและยกมือกันและหองประชุมในปจจุบันนี้ก็เต็มอยูแลว ถาจัดสถานที่
ใหนั่งนอกหอง ประชาชนจะไดรบั ฟงและจะถามคําถามอยางไร ในความคิดเห็นของผม
ควรจะมีเอกสารเขามากอน และก็นาํ คําถามมาสามารถตอบไดครับ
นายสงบ วงคสวรรค
สมาชิกสภาเทศบาล

จากขอ ๕ ผมกลัวความวุนวาย ในเรื่องที่เขามาฟงถูกใจไมถูกใจ เราจะมีมาตรการ
อะไรมาควบคุมตรงนี้ การควบคุมตางๆจะลําบาก ตัวอยางทีอ่ ื่นเขาจะมีคนกัน
และจัดเปนสัดสวนเมื่อเกิดปญหาขึ้นมา แตหองประชุมสภาของเรา ถาประชาชนเขามา
ก็จะเกิดความวุนวายผมวานาจะควบคุมยากนะ ขอใหยกรางตัวนี้ใหมันละเอียดสักหนอย
ถาเกิดปญหาขึ้นมารวมฟงในการประชุม ผมเกรงจะเกิดความวุนวาย

พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม ใหออกเปนขอบัญญัติก็ไดในขอที่ ๑๐ ใหมผี รู ักษาความปลอดภัยเปนเจาหนาที่
รองประธานสภาเทศบาล ปองกันในการประชุม เพราะจะเกิดความวุนวายแนๆ เพราะประชาชนเรามี ๒ ตําบล
ผมวาคงจะตองมีมาตรการที่ดีในการรักษาความปลอดภัย
นายเจริญ พิมพขาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมเสนอวาถาเราจัดการเปนระบบถายทอดหรือวาทําเปนวีดีโอ ใหประชาชนนั่งดานลาง
เพื่อไมใหเกิดความวุนวาย อันนีค้ งเปนประเด็นเพื่อปองกันปญหาความวุนวาย
ถาเกิดมีเรื่องที่จะเขามาคุยสงตัวแทนหรือทําเปนหนังสือเขามา ขอหารือครับ

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ผมขอเพิ่มเติมผูเขารับฟงการประชุม ทานรองประธานสภาจะจัดสงเจาหนาที่ควบคุม
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภา ในกรณีที่ทา นเจริญ พิมพขาล หารือไว ปกติเราจะแจงลวงหนา
บางทีไมบอกลวงหนามา เราก็จัดเกาอี้ใหเขาประชุมไดเจาหนาทีท่ ี่เพิ่มไดในหองประชุม
สภา เพิ่มไดอีกไมเกิน ๑๐ คน ถาในกรณีทสี่ งรายชื่อมามากแกไขโดยการยายหอง
ประชุมไปที่อาคารอเนกประสงคดา นหนา เรียนใหที่ประชุมทราบและสมาชิกทราบ
จะแกไขอยางไรใหเหมาะสม จะแปรญัตติและแกไขอยางไร

-๒๙ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี กราบเรียนทานประธานขอหลักการกอนวาผูพูดตองมีขอมูลหรือมีเอกสาร
สมาชิกสภาเทศบาล กอนการพูด ถาสมาชิกเราหรือทีป่ ระชุมเราเห็นวาจะยอมใหประชาชนพูดก็ตอเมื่อ
มีขอมูลหรือมีเอกสารประกอบซึง่ จะตองเสนอทานประธานกอนเขาประชุม
และใหทา นประธานอนุญาตกอนวาจะพูดตามนี้ได เพราะฉะนั้นจะแกขอ ๕
ไดวาประชาชนตองสงเอกสารใหประธานลวงหนาและตองไดรับอนุญาตจากทานประธาน
จะเขาระเบียบวาระตางๆ ก็วา ไปจะไดชัดเจน ถาตกลงในหลักการคงจะไมยากมาก
แคปรับภาษาเทานั้นเอง ดิฉันขอเสนอขอ ๑๐ ดวยวาจะระบุไปดวยเลย ในกรณีประธานสภา
เทศบาลตําบลโคกตูม สัง่ ใหผูใดออกจากหองทีป่ ระชุม ถาขัดขืนประธานสภาเทศบาลตําบล
โคกตูมมีอาํ นาจสัง่ เจาหนาทีท่ ี่ทาํ หนาที่รกั ษาความสงบเรียบรอยทีส่ ภาแตงตั้ง ใหนาํ คําวาก็ได
ออกไปเลย
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมมองวาจะไมรัดกุมเทาทีค่ วรเพราะยังมีแกไข
เลขานุการสภาเทศบาล ขอตางๆ ถาใหประชาชนเขามาประชุมดวย ถาเขามาโวยวายเราจะไมมีอะไรทีร่ ัดกุม
ไมใชเรื่องเรงดวน เราสามารถกลับไปปรับปรุงแกไขใหมได เพราะเปนการเสนอราง
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ประเด็นขอ ๕ ใหใครเปนเจาของญัตติสักคนใหแกไขขอ ๕ จะแกไขอยางไร
ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
นายสงบ วงศสวรรค
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพลเชฏฐ อินทะ
รองปลัดเทศบาล

กราบเรียนทานประธาน ผมขอหารือครับ รางเมื่อผานไปแลวจะใชบังคับตลอดไปไหม
ควรใหรัดกุมมากกวานี้ ขอหารือครับ
นํามาใชแลวแตคณะๆที่เขามาปฏิบัติงาน คณะใครคณะมันที่เขามาบริหาร

ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ดิฉันขอเสนอขอความที่แทนตกลงเปนหลักการวา ดิฉันขอเสนอใหเปน
สมาชิกสภาเทศบาล เอกสาร หลักการในขอ ๕ ดังนี้
ขอ ๕ ประชาชนผูเขาฟงการประชุมผูใดประสงคจะเสนอแนะความคิดเห็น ใหเสนอเปน
เอกสารตามแบบฟอรมทีเ่ ลขานุการสภากําหนด ตอประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
เพื่ออนุญาตใหบรรจุเขาทีป่ ระชุม การเสนอใหผูนั้นยกมือขึ้นพนศีรษะ เมื่อประธานสภา
เทศบาลตําบลโคกตูม อนุญาตแลวจึงกลาวได โดยใหยืนกลาว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่ง
จัดไวก็ไดและตองกลาวกับประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย มีผูใดจะเสนออีกไหมครับ มติที่ประชุมเห็นวาการเสนอแกไขในขอ ๕
ประธานสภาเทศบาล ผูช ว ยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ไดแปรญัตติขอที่ ๕ นี้
ระเบียบวาระที่ ๑๑

ญัตติอื่นๆ

-๓๐พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอความคิดเห็นครับ
ประธานสภาเทศบาล
พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม อยากใหเจาหนาที่ติดปายชื่อของแตละทาน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
รองประธานสภาเทศบาล และจะไดทราบวาเจาหนาที่ไดอยูในสวนไหน เพื่อสะดวกในการประสานงาน
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ถาระบุชื่อของเจาหนาทีก่ ็จะสะดวกในการประสานงาน เพราะเจาหนาที่ในสวนของ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตําบลโคกตูมจะตองตอบคําถามซักถามตางๆ จากสมาชิกในการประชุมจะไดสะดวก
ในการประสานงาน และจะไดรวู า ใครอยูในสวนไหนบาง
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี ขอหารือเกี่ยวกับบัตรสมาชิก มีแนวทางอยางไรบางในการทําบัตร ใครจะชีแ้ จงไดครับ
เลขานุการสภาเทศบาล
พ.จ.อ.บุญเลิศ พฤฒากรณ ขออนุญาตนําเรียนการจัดทําบัตรสมาชิก ในสวนของทองถิ่นจังหวัดเปนผูดาํ เนินการ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ในการจัดทําบัตรอยากใหสมาชิกสภาเทศบาลใสชุดปกติขาวเปนบาของสมาชิกสภา
เทศบาล ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูป รายละเอียดผมจะจัดเตรียมและใหทา นลงนาม
เลยครับ ถาไมทันทางเทศบาลจะออกหนังสือรับรองไปดวยเพื่อไปใชในการอบรม
ใหนํารูปถายมาใหทางเจาหนาทีภ่ ายในสัปดาหนี้
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี เรื่องการติดตอทางไลน มีทงั้ หมด ๒ ไลน คือ ไลนโคกตูม ๕๗ (สท.โคกตูม ๕๗)
เลขานุสภาเทศบาล
อีกไลนเปนไลนที่เจามีเจาหนาที่เทศบาลรวมกลุมดวย คือ ไลน ทต. (ทต.โคกตูม)
พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม เครื่องแบบผมสงสัย ถาในกรณีทสี่ มาชิกสภาเทศบาลไดจากการเลือกตัง้
รองประธานสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการสรรหา ถาเกษียณอายุราชการก็คงอนุโลม
เครื่องแบบ และเครือ่ งราชตางๆ ก็แตกตางกันแลว ผมขอเสนอวาอนุโลมใหใช
รูปแบบของตัวเองได
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย ผมขอชีแ้ จง ขาราชการการเมืองหรือทองถิ่น ขาราชการประจํา ในการประชุม
ประธานสภาเทศบาล จะแตงกายแบบใด ในระเบียบบอกวาแตงกันอยู ๔ แบบ
๑. ชุดเครือ่ งแบบ
๒. ชุดสากลนิยม
๓. ชุดพระราชทาน
๔. ชุดอื่นๆ
ที่ประธานสภาไดกาํ หนด ก็สามารถแตงไดทั้ง ๔ แบบ ก็ไมผดิ ยกเวนการประชุมครั้งไหน
ประธานขอความรวมมือแตงเปนแบบเดียวกัน แตไมไดกาํ หนดก็แตงไดทงั้ ๔ แบบ
สมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ มีเรื่องที่จะประสาน สวนใหญอยูนอกพื้นที่

-๓๑ผมจะจัดทําปายประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดทราบวามีผูบริหารทองถิ่นแลว
และมีทา นใดบาง ในการจัดทํารูปทางทานเจริญ พิมพขาลจะเปนผูดาํ เนินการมีรูปถาย
สมาชิกขึ้นปาย แตจะไมรบกวนทางเทศบาลตําบลโคกตูม จะประสานทางเทศบาล ถามี
กิจกรรมในทองถิ่นใหประสานสมาชิกสภาเทศบาลทราบจะมารวมกิจกรรมดวย มีการประชุม
ของชุมชนตาง ๆ ทัง้ ๓๓ ชุมชน สมาชิกทานใดจะประสงคเขารวมกิจกรรม จะมอบใหเลขา
สภาประสานกับกองตางๆ ใหสมาชิกแนะนําตัว ไปชีแ้ จงเพิ่มเติม แนะนําตัว พยายามให
ใกลชิดชาวบานเพื่อลดจุดออน เปนการหารือมีทานใด เสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับ
นายวุฒิชัย นัทธี
เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ผูอาํ นวยการกองการศึกษา ผมไดรับมอบหมายใหไปประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี
สันนิบาตภาคกลางจัดการแขงขันกีฬา จังหวัดลพบุรีอยูในภาคกลางกลุมที่ ๑
ประกอบดวยจังหวัดชัยนาท สิงหบรุ ี สระบุรี ลพบุรี จังหวัดลพบุรีเปนหัวหนากลุม
นายกเทศบาลเมืองลพบุรคี รับ กลุม ที่ ๒ อางทอง นนทบุรี อยุธยา กลุมที่ ๓ กาญจนบุรี
นครปฐม ไดรับแจงการแขงขันกีฬากลุม ภาคกลาง แขงขันฟุตบอล และเปตอง
ใหสงนักกีฬาที่เปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม เปนสท.ผูหญิง จํานวน ๓ ทาน
เปนนักกีฬาเปตองของจังหวัดลพบุรีใหสงรายชื่อภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
การแขงขันฟุตบอลชายของจังหวัดลพบุรีอยูในกลุมที่ ๑ พบกับทีมจังหวัดชัยนาทที่
สนามกีฬาพระรามเมศวร ประมาณกลางเดือนตุลาคม เปนวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
จะประสานนอกรอบวาทานสมาชิกสภาทานใดที่จะเขารวมเปนนักกีฬา จะประสานสง
รายชื่อไปใหทางเทศบาลเมืองลพบุรี ขอนําเรียนทีป่ ระชุมทราบครับ
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย มีทานใดไหมครับ ทานสุจริต สิงหโต , ทานพันเอกสมเจตน เลิศรัตน
ประธานสภาเทศบาล ทานเจริญ พิมพขาล ฟุตบอลชาย และขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ปลัดเทศบาล ผูอาํ นวยการ
กองตางๆ และเจาหนาทีท่ ี่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีทาํ ใหการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอปดการประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
………………………………………..
นางสาววัชราพร จันทรมี เจาพนักงานธุรการ ๖ ว ผูจ ดรายงานการประชุม
นางสาวนุชจนาถ สุภาภพ เจาพนักงานธุรการ ๕ ผูพิมพ /ทาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ไดพิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมนีแ้ ลวเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นวาถูกตอง
นางชญาดา จิระรัตนกุล กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
นายวิทยา ประชากุล กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
พ.ต.อ.สมศรี พัฒนาคม กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

-๓๒-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ไดพิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมนีแ้ ลวเมื่อวันที.่ .............เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นวาถูกตอง
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิทยา ประชากุล)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม

(ลงชื่อ) พันตํารวจเอก
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สมศรี พัฒนาคม)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางชญาดา จิระรัตนกุล)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประสิทธิ์ ปราชญศรี)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม

รายงานการประชุมนี้ สภาเทศบาลตําบลโคกตูม ไดใหการรับรองแลว เมื่อคราวประชุม
สภาเทศบาลตําบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ ที่ ....... ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที.่ ...............
เดือน........................ พ.ศ. ๒๕๕๗
พลตรี
(ไพศาล ทวีทรัพย)
ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม

