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เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โคกตูมทุกทาน บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ไดมาลงชื่อเขาประชุม
ทั้งหมด ๑๑ ทาน ลาประชุม ๑ ทาน คือ นายวิทยา ประชากุล ซึ่งไดไป
ประชุมเรื่องมูลนิธไิ ทยรัฐ บัดนี้ก็ถอื วาครบองคประชุมแลว จึงขอเรียนเชิญ
ทานประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุม
สภาเทศบาลตําบลโคกตูมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ และดําเนินการตาม
ระเบียบวาระตอไป
เมื่อพรอมแลวกระผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ สําหรับวันนี้มีประชาชน มวลชน ขอเขารับฟงการประชุม จํานวน
๑๗ ทาน ตามรายชื่อที่ใหมา กอนจะเขาวาระการประชุมนั้นผมขอทบทวน
และชี้แจงใหผเู ขารวมรับฟงการประชุมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ประชาชนเขาฟงการประชุมสภา เมื่อประธานเปดการประขุมก็ใหประชาชน
ผูเขาฟงการประชุมเขานั่งตามที่ไดจัดใหไวเปนสัดสวน แยกตางหากจาก
สมาชิกสภาเทศบาลแลวใหผูเขาฟงการประชุมลงชื่อไวเปนหลักฐาน ซึ่งขั้น
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ตอนนี้ไดดําเนินการเรียบรอยแลว ประชาชนผูเขาฟงประชุมผูใดจะเสนอแนะ
ความคิดเห็นใหเสนอเอกสารตามแบบฟอรมที่เลขานุการสภาเทศบาลมีตอ
ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม เพือ่ อนุญาตใหบรรจุเขาประชุมการ
นําเสนอนั้น ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เมื่อประธานสภาอนุญาตก็ใหผูนั้นถามได
โดยยืนกลาว ณ ที่ของตนที่จัดไวให และตองกลาวตอประธานสภาเทศบาล
ตําบลโคกตูมเทานั้น ซึ่งขั้นตอนนี้อยากใหเจาหนาที่แจกกระดาษ เมื่อไดยก
มือแลวพูดจะไดเขียนเปนขอความหนังสือแลวนํามาใหประธานสภาแลวก็
ยกมือแลวชี้แจงตามนี้ ถาหากมีใครจะเสนอในทีป่ ระชุมคําถามของผูเ ขาฟง
การประชุมจะตองไมมีลกั ษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
๑. มีขอความเชิงประชด เสียดสี หรือแกลงกลาวใสราย
๒. คลุมเครือเขาใจยาก เขียนมาหรือพูดมาเขาใจยาก ประธานก็
จะไมใหพูด
๓. ในเรื่องที่มีคนถามแลวตอบแลวแลวมาถามซ้ํา อันนี้ประธานก็
จะไมใหพูด
๔. เพื่อออกความเห็นแลวจะขอความเห็นประธาน ขอความเห็น
เทศบาล จะขอความเห็นจากปลัดเทศบาลไมได คือจะถามก็
ถามเลยจะขอความเห็นไมได เห็นเปนอยางไร จัดใหไดหรือ
ไมไดตอนนี้บอน้ํามันแหงขอดจะจัดรถน้ํามาใหไดหรือไม อยางนี้
ถามไดแตจะมาขอความเห็น จะสัง่ การอยางไรไมได
๕. และหามไมใหถามหรือเสนอปญหาทีเ่ ปนขอกฎหมายโดยอางขอ
กฎหมายวาเทศบาลทําผิดระเบียบขอบังคับ กฎหมายตาง ๆ ใน
ขอบังคับของผูเ ขารับฟงการประชุมไมใหเสนอในที่ประชุม
๖. ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ
๗. เพื่อทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใด ๆ เวนแตที่เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ราชการ คําถามที่มีลกั ษณะที่กลาวมาแลว คือคําถามที่
ตองหามไมใหถาม ถามีผูเขาฟงการประชุมถามคําถามใน
ลักษณะดังกลาว ประธานสภาเทศบาลสามารถระงับคําถาม
ดังกลาวได โดยใหนั่งลงและไมใหถาม ไปพาดพิง ไปเสียดสี
บุคคลอื่นในเรื่องสวนตัว เชนคนนั้นมีหลายบาน คนนั้นมีกิ๊ก
อยางนี้ไมได ประชาชนผูเขาฟงการประชุมไมสามารถเสนอ
ญัตติ ลงมติ ลงคะแนนเสียงได จะมายกมือเห็นดวย ไมเห็น
ดวยไมได ที่ประชุมสภาเทศบาลเปนสถานที่ที่ควรแกการเคารพ
ผูเขาไปจะตองแตงกายสุภาพประพฤติตนใหเรียบรอยและอยู ณ
ที่ซึ่งจัดไว ยกเวนเขาหองน้ํา และถาหากมีการประชุมลับ
ประธานสภาก็จะใหทานออกนอกหองไปกอน และหาม
ดังตอไปนี้ หามใชถอยคําไมสุภาพ กลาวคําหยาบเสียดสีใสราย
กอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําใหเสื่อมเสียเกียรติของที่
ประชุมสภา ขัดคําสั่งประธานสภา ถาทานผูใดละเมิดตาม
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กฎเกณฑนี้ ประธานสภาสามารถที่จะสัง่ ใหใครออกจากที่
ประชุมได ถาไมออกเราก็มีเจาหนาที่ หรือรองประธานสภาที่
เปนผูกํากับการสถานีตํารวจโคกตูมมีอํานาจหนาที่ ๒ สวน
นอกจากมีอํานาจในฐานะรองประธานสภาแลว ยังเปนผูก ํากับฯ
ใชกฎหมายดวย ก็สามารถนําทานออกไปได นี้คือหลักเกณฑ
ของผูเขาฟงการประชุมสภา เทาทีผ่ มทราบมาก็มหี ลายครั้งที่
ผานมาไดมีประชาชนเขามารับฟงการประชุมดวยใชหรือไม
ทานปลัดเทศบาล
มีครับ เปนประธานชุมชนในเขตเทศบาล
แตครั้งนี้เราจะใหกรรมการชุมชนเขารวมฟงการประชุมดวยมีกํานัน
ผูใหญบานใหมารับฟงดวยซึง่ ในครั้งนีเ้ ปนครัง้ แรก ผมขอเรียนผานประธาน
ชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ครั้งแรกเราจะอนุโลมใหซึ่งจริงๆตองมีการแจง
ลวงหนาและมีเอกสารมา แตครั้งนี้เนื่องจากฉุกละหุกเมื่อคืนนี้ผูใหญบาน
หมู ๓ โทรหาผม ผมบอกวาใหเอาเอกสารมาวันนี้เลยแตไมทันครั้งนีจ้ ะใช
อํานาจของ ประธานสภาอนุโลมใหเขามานัง่ ฟง เพิ่งจะเซ็นอนุมัติไปเมือ่ สักครู
นี้ เมื่อสักครูเ ซ็นลายชื่อมาเลขานุการสภาเทศบาลสงมาใหผม ผมก็เซ็นอนุมัติ
ก็ถือไดวาไดเขามาอยางถูกตองแลว ก็เปนเรื่องชี้แจงเพราะวาเปนครั้งแรกทีม่ ี
ประชาชนมาเขารวมรับฟงการประชุม ตอไปขอเชิญทานเลขาสภาดําเนินการ
ตามระเบียบวาระตอไป
ตอไประเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ งการรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ในระเบียบ
วาระที่ ๒ นี้มีอยูทั้งหมด ๒๘ หนา ก็จะเรียนทานสมาชิกวาทานใดที่จะมีขอ
แกไขที่ผิดกับเรือ่ งใด ๆ ตาง ๆ ก็จะขอใหทานมาแกไขโดยสงมาใหผมแลวผม
จะแกไขเพื่อไมใหเปนการเสียเวลาเพราะมีทงั้ หมด ๒๘ หนา เพื่อที่เราจะได
ประชุมในวาระตอไป หรือทานผูใดมีเรือ่ งเล็ก ๆ นอยๆ มีหรือไมครับ ถาไมมี
ก็จะขอทานประธานนําเสนอเพื่อลงมติตอไป
ก็จะขอมติทานสมาชิกนะครับวาจะรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ หรือไมกอ นอื่นผมขอชี้แจง
คือการประชุมในวันนี้ผมจะขอรองสมาชิกวาเราจะพยายามยึดถือขอบังคับ
การประชุมอยางเครงครัด
เนื่องจากวันนีเ้ รามีประชาชนมาเขารับฟงการ
ประชุมดวยขอใหทุกทานทําตามขอบังคับการประชุมนะครับและขอเรียนให
ที่ประชุมไดรับทราบ
วันนี้ก็ทราบมาวาประชาชนในเขตตําบลนิคมสราง
ตนเองจะเดินทางมายื่นหนังสือ ตอนแรกนัดไว ๑๐ โมง แตไมทราบวามา
หรือยัง ในประเด็นเรื่องขอแยก อปท.ตําบลนิคมตองการแยก อปท.ตางหาก
จะเปน อปท.นิคมสรางตนเอง หรือจะเปนเทศบาลจากการไปพบปะกับ
ชุมชน กํานันสุเทพ ผูใหญบานทัง้ ๑๑ หมูบานมาครบ และประธานชุมชน
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และมีชาวบานดวยเขาก็เรียกรองโดยเนนที่การขอแยก อปท. ซึ่งกําหนดขอ
เขาคือการแยกตําบล
และแยกอปท.
แลวจากการที่ไปพบปะกํานัน
ผูใหญบานในเขตตําบลโคกตูม พบทานกํานันตุม ผูใหญบานมาพรอมกัน ๑๖
ทาน รวมทั้งผูชวยผูใหญบาน ประธานชุมชนดวยก็เห็นในทํานองเดียวกัน ก็
เรียนใหที่ประชุมทราบ ระหวางทานสมาชิกที่ไมไดไปในวันนั้น ก็มีสมาชิก ๔
ถึง ๕ ทาน ไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ แตเขตตําบลโคกตูม
นั้นไมคอยเนนหนักเทาไร แตเขาเห็นดวย ทานกํานันตุมก็เห็นดวย ที่
เนนหนักและรุนแรงเลยก็คือประชาชนในเขตตําบลนิคมสรางตนเองวันนั้นมี
ทานสมาชิกที่ไปคือ ทานปรีชา ทานสุจริต ทานสงบ ทานวิทยา และก็ทาน
ประสิทธิ์ ไดไปฟง ที่ศาลาวัดนิคมบอ ๖ ก็เรียนใหทานทราบ และผมก็เพิ่ง
ทราบเมื่อคืนนี้วาเขาจะเดินทางมายื่นหนังสือกับประธานสภาเทศบาลในวันนี้
๑๐ โมง ซึ่งผูใหญออ ยเปนคนโทรบอกผมเมื่อคืนนีก้ ็ชี้แจงใหทปี่ ระชุมทราบ
กอนที่ทานจะขอรับรองรายงานการประชุมนั้น จะมีการแกไขในทุก
ครั้งในครั้งนี้ขอถามทานเลขานุการสภาวา มีวิธีการแกไขในครั้งนี้อยางไร
เพราะผมตัง้ ใจวาอานแลวมันจะสับสนเรื่องวรรคตอนถาติดกันมันก็จะไป
อยางหนึ่ง แตถาวรรคนี้มันก็จะไดความ ถาทานจะใหเราเขียนไป เราก็จะ
เขียนไปให อันที่สองก็คือวา ที่ตั้งใจมาวันนี้ผมไปอานรายงานการประชุม
นอกจากการเวนวรรคตางๆ ขอความนั้นเปลี่ยนไปอีกอันก็คอื วาเกี่ยวกับกรณี
ที่ขอมติวาจะใชเครงครัดกฎหมายหรือไมเครงครัดกฎหมายที่มีบางทานเสนอ
วาไมตองเครงครัดเพราะสามารถอนุโลมไดตัวผมนั้นก็บอกวา ยึดกฎหมาย
อยางเครงครัดแลวมติที่ออกมาผูบ ันทึกก็บอกวาเห็นดวยที่ใหอนุโลมใช
กฎหมายทัง้ หมด ๘ ทาน แลวเสร็จแลวใหยึดกฎหมายนี้แค ๒ ทาน แตตรงนี้
ไมรูวาใคร ใครคือ ๒ คน เพราะฉะนั้นทานตองระบุไปเลยวาเสียงขางนอยคือ
ใครเสียงขางมากที่บอกวาไมตองยึดกฎหมายมีใครบาง แตถาในดานกฎหมาย
จะตองระบุดวยวาเปนใคร
ในการแกไขก็คือใหทานเอาวาระที่จะแกไขนั้นสงใหผม แลวผมจะ
นําไปแกไขให ๑.ทานเขียนขอความ ๒.นําวาระการประชุมที่ทานจะแกไข
มาใหผมซึ่งจะมีวาระการประชุมอีกก็จะใหทานติดตามแกไขแลวสงภายหลัง
เนื่องจากลําโพงเรานีเ้ ปนลําโพงนัง่ แตขอบังคับในการประชุมปกติ
ตองยืนแตลักษณะของลําโพงนั้นไมได คือถายืนขึ้นมาก็จะไมไดยินกมมาพูดก็เสีย
บุคลิกดวยก็อนุญาตใหนงั่ อภิปรายไดครับ
ในสวนของผมขอแกไขในหนา ๘ ซึ่งเปนขอความที่อานแลวอาจทําใหสับสน
ไดในบรรทัดแรกผมเสนอ นางศมนวรรณ ทองกร เปนคณะกรรมการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในสวนของผูรบั รอง เปนนายสุจริต สิงหโต ลบคํา
วาเปนผูร ับรองไมใชออก เพิ่มคําวาไมไดตองเปนคนละคนกันแทน
มีทานอื่นจะขอแกไขหรือไม
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ที่บอกวาจะรับรองตอนนี้ตามหนังสือนี้ หรือจะรับรองที่ทานเลขา
บอกวาแกแลวซึง่ มันตางกันตรงที่วาถารับรองรายงานการประชุมคือตัวนี้แต
ที่กระผมจะแกไขอีกซึ่งจะมีประมาณสัก ๓ หรือ ๔ ขอความ เราจะไปรับรอง
ตอนไหน อยากถามวาจะใชพื้นที่ตรงนีห้ รือวาจะไปรับรองตอนที่ผมแกแลว
ผมวาการบันทึกการประชุมครั้งนีเ้ ราอานกันมาลวงหนาแลวไม
เหมือนคราวกอน เนื่องจากคราวกอนนั้นมันฉุกละหุกไปหนอยการแจกวาระการ
ประชุมคอนขาง ลาชากอนเขาประชุมกําหนดผมวาคงใชเวลาไมมากเหมือน
ครั้งที่แลวที่ทานเจริญจับเวลาประมาณ ๔๐ นาที ซึ่งทีผ่ มอานนั้นมันจะมีการ
แกไขนอยเพียงแตสบั สน และตกหลนอยางทีท่ านปรีชาวา อาจารยประสิทธิ์
ผมวาถาเรารับรองเลยก็ไมนาจะเกิน ๔๐ นาที เพราะวาเราดูกันมากอนแลว
เราก็ใชวิธีนี้เลยเพราะสวนใหญจะแกก็แกที่ตัวเองเพราะฉะนัน้ ถาผูใดจะแกไข
ก็ใหยกมือขึ้นเพื่อขอแกไข แลวเราก็บันทึกในการแกไข ตกลงตามนี้ ใครที่
เตรียมไวก็ขอเชิญไดครับทานสมาชิกเริ่มที่ทานปรีชากอนเลย
ทานเลขา
บันทึกใหดี
ในหนาที่ ๑๓ กรณีที่วาเห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ๑ ทานคือใคร
ที่ทานบอกวาจะดําเนินการเครงครัดตามขอบังคับพูดอยางไรก็บันทึกอยาง
นั้น กรุณายกมือครับมีผมยกคนเดียว เพราะฉะนั้นตองระบุไปวาคือผมคือคน
ยึดตรงนี้เพื่อทีจ่ ะไดบงบอกวาพวกที่ไมยึดนะมีใครบาง ตรงนี้ที่ผมขอแกตรง
ที่วาเห็นดวย ๑ ทาน คือนายปรีชา ฮุนสกุล เพราะตัวนี้มันเกี่ยวกับในเรื่อง
มติที่วาเราจะยึดหรือไมยึดใชหรือไมอนั นีผ้ มยึดผมก็ไมติดใจที่เหลือนั้นคุณจะ
ไมยึดก็แลวแต แตในแงของกฎหมายมันมี เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากใหแก
และระบุชื่อ และมีอีกหนึ่งอัน คือการขอมติขอใหระบุใหชดั วาใครเห็นดวย
ไมเห็นดวยของผมมีแคนี้ครับ
ผมหารือแบบนี้ครับ อันนี้ผมดูไปตามระเบียบอันนี้ชัดเจนนะครับวา
เรื่องการทําหนาที่ถาเราไปเทียบเคียงกับสภาใหญจะมีปญหาเรื่องอื่น เวลา
เขาแจงผลการลงคะแนนเขาจะแจงผลวาที่รบั หรือไมรบั เห็นดวยกับไมเห็น
ดวยนี้เขาจะบอกจํานวนแลวก็งดออกเสียงเขาก็ไมไดบอกเปนรายชื่ออยาง
สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา ซึ่งมีคนเปนรอยและยิง่ มีการประชุมรวมแลว
เขายึดกันตรงไหน แตเขาไปบันทึกกันตรงไหนซึ่งผมก็ยงั ไมทราบ แตเขาจะ
บอกนะวา เห็นดวย ๒๓๕ เสียง สวนมากเปนฝายรัฐบาล ไมเห็นดวย
๑๖๕ เสียง สวนใหญก็เปนฝายคาน งดออกเสียงเทานี้ ที่เราฟงขาวมาก็ไม
เห็นมีบอกชื่อ และชื่อจะไปปรากฏตรงไหนอันนีผ้ มก็ไมทราบและยอมรับวา
ไมทราบจริง ๆ
กรณีทที่ านเอาสภาอันใหญมาเทียบกับสภาเล็กนีผ้ มมีความรูส กึ วาตรงที่
สภาใหญ เขามีการกดออดและที่นั่งนั้นมันก็จะประจําในกรณีทเี่ ขาประกาศ
ใหคนทราบนั้นเพื่อเปนมตินี้ที่ชนะหรือแพ ถาไดเสียงขางมากก็ชนะสวนตรงที่
นั่งนั้นเขาใชกดปุม ถากดปุมก็รู แตมาถึงตรงนี้ ผมถามวาตรงนี้มันมีอะไรที่
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เปนทีป่ ระจักษ เพราะฉะนั้นตรงนี้ทานจะทําอยางไรก็ไดวา ใครเปนคนทีเ่ ห็น
ดวยใครไมเห็นดวย สมาชิกตรงนี้มีแค ๑๒ คน ก็อยาทําใหคลุมเครือ
มีสมาขิกทานอื่นอีกหรือไม เชิญครับ
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พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม
ในที่ทานปรีชากลาวมาเมื่อสักครูเ ทาทีผ่ มจําได เรื่องทีผ่ มติงใน
รองประธานสภาเทศบาล
เรื่องการถอดคําพูดวาจะใชตามกฎหมายหรือระเบียบ คือตามระเบียบ
ที่ทานประธานพูดคราวนั้นถาเราถอดทุกคําพูดทุกคําบางครัง้ บางคําพูดไม
เทากันคนทีม่ ีความรู คราวนี้ไมอยากใหถอดถึงขั้นนั้นแตวาตองมีใจความ
มีประเด็นสําคัญ คือบางสิ่งบางอยางอาจกลาวลวงไปละเมิดสิทธิคนอื่น
และเขาขายมีการฟองผิดกฎหมาย ฟองหมิ่นประมาท หรือดูหมิ่นอะไรก็
แลวแต แตผมเห็นดวยกับการที่ไมตอ งบันทึก ๑๐๐ เปอรเซ็นต วันนั้นเรา
มีการลงมติกันทําใหผมเห็นขอตางขึ้นมาเห็นดวยแตตองระบุในคําพูดที่
สําคัญๆใครพูดอะไรเมื่อมีการตรวจรางประชุมตองตรวจในสวนที่มีมติ
เพราะฉะนั้นจะทําใหเสียเวลาเหมือนคราวที่แลว
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
มีสมาขิกทานอื่นจะอภิปรายอีกหรือไมเชิญครับถาไมมีใคร
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายผมเรียน อยางนี้ คือถาทําตามเสนอของทานปรีชา คือการยกมือ
ทุกครั้งคือการลงมติในการยกมือคือการลงมติมี ๓ วิธี คือการยกมือขึ้นเหนือ
ศีรษะการลงขึ้นอานชื่อและการลงคะแนนที่เขียนลงในกระดาษลับไมลบั
เราไมเอา ถาสรุปอยางทานปรีชาวาการลงมตินี้กจ็ ะใชการยกมืออยางเดียว
ไมได ก็ตองไปใชวิธี ๑ หรือ ๒ คือการวิธีการขานชื่อ เชน กระผมนายสุจริต
สิงหโต สมาชิกสภาเทศบาล เห็นดวยครับ ไมเห็นดวย เจาหนาทีก่ ็จะ
บันทึก บันทึกทัง้ เทปก็จะสามารถไปถอดเทปแลวบรรจุเขาไปในรายงานการ
ประชุมได เพราะฉะนั้นการยกมือนี้ก็คงใชไมไดผลแลว หารือสมาชิกวา
อยางไร
ถาใชอยางทานปรีชาวามีชื่อมาก็ตองยกเลิกวิธกี ารยกมือทั้งหมด
แตวายกมือดวย ขานชื่อดวยมันก็ใช ๒ ระบบดวยกัน แตก็ใชนงั่ อยูกับที่
กระผมนายสุจริต สิงหโต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม เห็นดวย
เพราะวาสภานี้ไมมีที่กดปุม ถากดปุมมันจะบันทึกแตเราไมมีที่กดปุม แลวใน
ระเบียบการประชุมก็ไมมีการระบุระเบียบไดระบุไวแค ๓ วิธีนี้เทานั้น ก็ให
สมาชิกพิจารณาวาจะยกเลิกการยกมือเลยหรือไมเพือ่ จะเอาชื่อ ใครเห็นดวย
ใครไมเห็นดวย ใครงดออกเสียง ขอเชิญทานสมาชิกใหความเห็นครับ
พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม
เมื่อสักครูท ี่ทานประธานสภาเทศบาลพูดวายกเลิกการยกมือแลวให
รองประธานสภาเทศบาล
เสนอชื่อตัวเองเขาไปดวยเพื่อทีจ่ ะไดบันทึกผมวามันคอนขางกินเวลานิดหนึ่ง
เราพบกันครึง่ ทางตรงนี้ดีไหมสมมุติวามีการลงมติ ๑๑ คนนี้ยกมือไปแลว
แลวเหลือ ๑ คนที่ไมไดยกมือ เราก็บันทึกไปวาสมาชิก ๑๑ คนเห็นดวย
มีเพียงนายสุจริต สิงหโต ไมเห็นดวยผมวามันจะเร็วกวาและไมยืดเยื้อดวย
นายปรีชา ฮุนสกุล
ญัตติที่ผมแจงวายึดตามระเบียบก็เมือ่ ผมยึดตามระเบียบผมก็ทําตาม
สมาชิกสภาเทศบาล
มติของผมก็ขอบคุณทีท่ านกรุณาครับ ซึ่งเรื่องนี้อาจจะพบกันครึ่งทางอยาง
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ที่ทานรองประธานสภาเทศบาลวา ผมก็ยินดี ยกตัวอยางสมมติวา ๒ คน
กับ ๘ คน อยางไรก็แลวแต เราก็เลือกคนนอยยกตัวอยางอยางของผมมี ๒
คน กรณีที่แบบวายึดระเบียบ ๒ คนก็เปนผมกับใครคนนั้นแคนั้นผมเห็นดวย
ที่วาไมตองพิมพมากไมตองยืดเยื้อถาเปนแบบนีผ้ มรับไดที่รบั ไดเพราะจะตอง
บอกใหไดวา ๒ คนนี้ มีใครที่เห็นดวยแลวใครไมเห็นดวย ถาไมอยากพิมพ
คุณก็พิมพที่มจี ํานวนนอย คุณก็บอกเลยวานายปรีชา ไมเห็นดวยเพียงคน
เดียว เพื่อจะมีติดคุกนายปรีชาอาจจะหลุดก็ได แตถาคุณไมระบุก็จะไมรูวา
ใคร ถาทําอยางที่ทานรองประธานวาผมรับไดแตทานบอกวาไมตองระบุเลย
นั้น ผมรับไมได
สรุปแลวเรายังใชวิธีเดิมก็คือยกมือแลวระบุเพียงผูทเี่ ห็นดวยและผูท ี่
งดออกเสียงสมาชิกมี ๑๒ คน วันนั้นอาจจะมีงดออกเสียง เห็นดวย ๗ เสียง
ไมเห็นดวย ๑ เสียง งดออกเสียง ๓ แลวเอยชื่อคนงดออกเสียงและบันทึกชื่อ
คนที่ไมเห็นดวย ประเด็นทีท่ านวานั้นไมเกี่ยวกับที่เด็กจดอะไรหรอกเพียงแต
วาขั้นตอนในการดําเนินการงานสภามันลาชา เพราะขอบังคับก็ไมไดกําหนด
ไวชดั เจน การยกมือถือวาเปนการใหคะแนนเสียงถาไมยกมือก็ถือวาเปนการ
ปรับคะแนนเสียง ถาลุกยืนขึ้นขานชื่อนี้ ซึ่งเปนอีกแบบหนึง่ แตเขานิยมใช
วิธียกมือยกเวนเรามีปมุ กด ผมขอมติในประเด็นที่ ใครเห็นวาจะดําเนินการ
ตามที่ ทานปรีชากับทานสมศรีไดสรุปขั้นตอนในการบันทึกประชุม
โดยเฉพาะในเรือ่ งการบันทึกการออกเสียง ยกมือครับ ประกาศสําหรับที่
ประชุมวันนี้ มีทงั้ หมด ๑๑ ทาน มีมติเปนเอกฉันท ประธานสภางดออก
เสียง ในเมือ่ ไมมีคนอื่นก็ไมตองถามประเด็นที่ ๒ตอไปเขาเรือ่ งการรับรอง
รายงานการประชุมมีสมาชิกทานใดทีจ่ ะแกไขโดยเฉพาะสวนของตน หรือ
สวนอืน่
หนาที่ ๒๖ ชื่อสกุลผมตกไปบรรทัดที่ ๓ ของทานเลขาฯ คือตก ย
ทานอื่นมีใครอีกหรือไม ถาไมมีใครแกไขการประชุม ผมขอมติใน
การรับรองรายงานการประชุมครั้งนีท้ านสมาชิกทานใดเห็นควรรับรองการ
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม สมัยแรก ครั้งทีส่ อง เมื่อวันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ขอเชิญทานยกมือครับ ก็ถือวามีมติเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ ๓ เปนกระทูถามเรื่องของการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนกระทูถามของนายประสิทธิ์ ปราชญศรี เรือ่ ง ขอเสนอ
กระทู เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม กระทูดวนตอ
ปลัดเทศบาลตําบลโคกตูมถึงบทบาทหนาที่ของนายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม ดังตอไปนี้
๑.การจัดการเกีย่ วกับการจายน้ําประปาใหแกชมุ ชนในตลาดโคกตูมและ
ใกลเคียงซึง่ ในการทีเ่ ราไปพบปะประชาชนทั้งในเขตโคกตูมและเขตนิคมสรางตนเองวา
เราจะมีแผนอยางไรในการชวยเหลือในเรื่องของน้าํ ดื่มและน้ําใช เราจะดําเนินการ
อยางไรใหทั่วถึงและเพียงพอตลอดเวลาอยางเรงดวน เนื่องจากเราไดรับการรองเรียนมา
โดยตลอดและจํานวนมาก
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นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
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กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม กระผม
นายธิติ ฤทธิ์นาคา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม
สวนเรื่องการประปา ขอใหทางกองประปาไดชี้แจงตอไป
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลดิฉัน
นางวราภรณ วงศวาศภิณโญ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ๔ รักษาการ
ตําแหนงหัวหนากองประปาขอชี้แจงหัวขอกระทูดังนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
กองการประปามีโครงการที่จะวางแนวทอประปาเสนทางน้ําประปาจากหอ
ถังบริเวณบานนายผิน บุตรพรหม ซึ่งเปนบอบาดาลทีเ่ ทศบาลไดขุดเจาะไว
ตั้งแตป ๒๕๕๒ โดยมีผูใชน้ําบริเวณนั้น จํานวน ๕ ครัวเรือนโดยมีการวาง
ทอเมนขนาด ๓ นิ้ว มีความยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร ซึ่งมาเชื่อมตอกับ
ทอเมนประปาเดิมบริเวณหนาซอยนิคม ๓ เพื่อชวยดันน้ําไปชวยในชุมชน
โคกสะอาดและชุมชนนิคม ๓ และจะมีการเชื่อมตอทอเมนประปาจากหอ
ถังบริเวณหนาวัดเสมาทองซึ่งตรงนั้นเปนทอเหล็กที่ชํารุดอยู เนื่องจากมีการ
ขยายถนนบริเวณนั้น ตรงชวงระหวางสถานี ตํารวจและแขวงการทางถึง
โครงการที่ ๔ โดยสามารถจะเปดน้ํามาชวย ประชาชนในชุมชนซอยโรงปูน
และหนาโรงเรียนโคกตูมวิทยาได
ก็ขอใหเทศบาลตําบลโคกตูม เตรียมแผนเพือ่ ชวยเหลือในเรือ่ งขอ
น้ําดื่มน้ําใช ซึ่งในสวนของนิคมฯ ที่เราไปรับปากไวบางสวนเขาอยากใชใน
สวนของ การประปาสวนภูมิภาคแถวหมูบานวรดาก็มบี างสวน ซึ่งผมถาม
ในภาพรวมวาสวนไหนที่เรงดวนในเรือ่ งน้ําดื่มน้ําใช ในเรื่องที่ ๒ พื้นที่
บริเวณวงเวียนตําบลโคกตูม ใครเปนผูร ับผิดชอบและดําเนินการอยางไร
เพื่อใหมีหลักฐาน แนนอนชัดเจน
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม สวนในเรือ่ งของ
บริเวณวงเวียนโคกตูม ผมขอใหทางกองชางชี้แจงครับ
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลกระผมขอชี้แจงในเรื่องวงเวียน
โคกตูมไมใชตัววงเวียนโคกตูม แตเปนทางหลวงถนนสายโคกตูม – พระพุทธบาท
เราไดรบั มอบมาจากแขวงการทางลพบุรีที่ ๑ กรมทางหลวงมีระยะทาง
ประมาณ ๒.๕๑๕ กิโลเมตร ซึ่งไมรวมวงเวียนโคกตูม วงเวียนโคกตูมไมอยู
ในทรัพยสินของเทศบาลแตอยูในความดูแลของแขวงการทางลพบุรที ี่ ๑ ซึ่ง
ในสวนที่เราบริการตัดหญาเพราะถาเราไมตัดหญามันก็จะทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ไดถาหญามันสูงมาก สวนวงเวียนโคกตูมไมใชของเรา สวนการทาสีนั้นได
ประสานกับเจาหนาที่ของแขวงการทางลพบุรีที่ ที่มาชวยทาสีให
ในสวนนี้ผมไดไปสอบถามกับแขวงการทางซึ่งเขาบอกวาไดยกใหกับ
เทศบาล แลวปรากฏวาทางเทศบาลไดบอกวายังไมมเี อกสารถาเปนอยางไร
ถาเกิดเขาจะใหเราก็ตองมีเอกสารยกใหเรา
ขออนุญาตตอนนี้มมี วลชนมาอยูหนาสํานักงานเทศบาลเพื่อมา
ยื่นหนังสือตอทานประธานสภา เปนมวลชนจากตําบลนิคมสรางตนเองเดี๋ยว
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การประชุมตอไปนีผ้ มขอใหทานสมศรี รองประธานสภาทําหนาที่แทน หรือ
จะพักการประชุมชั่วคราวแลวลงไปทัง้ หมด ก็พกั การประชุมนาจะใชเวลา
ไมนาน ประมาณ ๕ – ๑๐ นาที คือไปรับหนังสือและชี้แจงกับชาวบาน
ขออนุญาตพักการประชุม ๑๐ นาที สําหรับผูเ ขารวมประชุมจะเขาหองน้ําก็
เชิญเขา และผูเ ขารวมประชุมถาถึงวาระอื่น ๆ ก็จะใหเขียน คําถามไวแลว
ผมจะพิจารณาวามีคําพูดที่สอ เสียดหรือไมอยางไร
กระทูท ี่ ๓ พื้นที่บริเวณสระน้ําเดิมหลังปอมตํารวจปจจุบันไดรับ
การถมแลวจะดําเนินการอยางไรและมีเอกสารหลักฐานมอบอยาง
เปนทางการหรือไมเนื่องจากมีผปู ระสงคดีเกรงวาทางนิคมจะยึดที่คืน
เรียนทานประธานสภาตําบลโคกตูมในเรื่องของสระน้ําบริเวณหลังปอม
ตํารวจขออนุญาตใหกองชางเปนผูตอบกระทูนี้ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ กระผมนายบรรเจิด ดวงทรัพย
ผูอํานวยการกองชางขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับสระน้ําบริเวณโคกตูม สระน้ํา
บริเวณโคกตูมเราไดรับอนุญาตจากนิคมสรางตนเอง จากกระทรวงพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ไดรบั อนุญาตใหใชเปนเนื้อทีจ่ ํานวน ๑ ไร ๒งาน ๕๐
ตารางวา ทางนิคมฯ อนุญาตใหเราตอสัญญาทุก ๓ ป ตอนนี้เราไปถมดินไว
แลว ในเรื่องการจัดทําสวนสาธารณะ เรายังตั้งงบประมาณไมได เนื่องจาก
ยังตองรอสภาอนุมัตงิ บในครัง้ นี้กอน ถาไดงบประมาณมาก็จะไปจัดทํา
สวนสาธารณะตอไป และจะหมดสัญญาวันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๗ นี้และจะมีการตอไปอีก ๓ ป ซึ่งเปนไปตามระเบียบของทางนิคม
สรางตนเอง
มีหนังสือแจงเปนเอกสารมานะครับทานสมาชิก ในเรือ่ งที่ ลบ
๕๒๔๐๓/๙๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เอกสารมีอา งอิง และ
ตามที่ทานประธานสภาไดแจงใหกบั สมาชิกทราบ
กระทูท ี่ ๔ การนํางบของเทศบาลไปอุดหนุนหรือชวยเหลือทางดาน
การศึกษาจะสามารถชวยเหลือทางดานใดไดบางและจะมีวิธกี ารทําอยางไร
เรียนทานประธานสภาตําบลโคกตูม สําหรับการนํางบประมาณของ
เทศบาลไปอุดหนุนและชวยเหลือดานการศึกษา สามารถชวยดานใดบางและ
จะดําเนินการอยางไร ก็ขออนุญาตใหทางกองการศึกษาไดชี้แจงตอไป
เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูมทุกทาน
กระผมนายวุฒิชัย นัทธี ผูอํานวยการกองการศึกษา ขออนุญาตเรียนชี้แจง
การนํางบประมาณของเทศบาลไปอุดหนุนชวยเหลือดานการศึกษา สามารถ
ชวยเหลือดานใดไดบาง และมีวิธีการดําเนินการอยางไร ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรือ่ ง
หลักเกณฑการสนับสนุนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล ในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
กําหนดไววา ๑. องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
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สวนตําบลอาจสนับสนุนงบประมาณดานการสาธารณสุข ดานการศึกษา
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวดังตอไปนี้ ในเรื่องการใหการสนับสนุน
เทศบาล ขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็กอาจสนับสนุนเงินเพื่อใหใชจายใน
ดานบุคลากร ดานวัสดุ ครุภัณฑ และการปรับปรุงซอมแซมอาคารหรือ
สิ่งกอสรางอื่นไดไมเกินรอยละ ๓ ของรายไดของปงบประมาณที่ผานมา
โดยไมรวมเงินอุดหนุนของรัฐ สวนวิธีดําเนินการนั้น ภารกิจที่จะสนับสนุน
นั้นตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูสนับสนุนตองกําหนดโครงการอันเปนภารกิจ
หลักของตนเอง ตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่กําหนดไวในงบประมาณรายจาย
ประจํา และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเสียกอนแลวจึงจะสนับสนุน
งบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการอื่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ การใหการสนับสนุนงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น สวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตองคํานึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหการสนับสนุนดวย ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น สวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการ
สนับสนุนเสนอโครงการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนตอองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลที่จะใหการสนับสนุนแลวแตกรณี
พรอมทั้งเหตุผลและรายละเอียดวาโครงการมีงบประมาณไมเพียงพอในการ
ดําเนินการและมีความจําเปนตองไดรบั การสนับสนุน การเสนอขอรับการ
สนับสนุนของวรรคหนึง่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการอื่น
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ที่ขอรับการสนับสนุนตองแสดงใหเห็นถึงกิจการใน
โครงการทีเ่ สนอ โดยแบงสวนทีผ่ ูรบั ผิดชอบการสนับสนุนมีงบประมาณของ
ตนเองแลว และสวนทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนอยางชัดเจนเมือ่ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นผูสนับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนในโครงการตามขอ ๓ ใหนํา
โครงการดังกลาวบรรจุไวในขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจํา หรือใน
ขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายเพิ่มเติม หนวยงานทีจ่ ะรับการสนับสนุนมี
หนาที่จะตองรายงานผลการดําเนินการตามที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นผูส นับสนุน ในการนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูสนับสนุนตองติดตามและประเมินผลการดําเนินการที่ขอรับการสนับสนุน
และเปดเผยผลการดําเนินงานตอสาธารณชน ขออนุญาตสรุปวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลสามารถใหการสนับสนุนโรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลโคกตูมได โดยจะประกอบดวยในเรื่องดานบุคลากร ดานวัสดุ
ครุภัณฑ และการปรับปรุงซอมแซมอาคารหรือสิ่งกอสราง โดยอยูที่กรอบ
วงเงินไมเกิน ๓ เปอรเซ็นต ของงบประมาณปที่ผานมาและไมรวมเงินอุดหนุน
ของรัฐครับ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ กระทูถามของทานปรีชา ฮุนสกุล เชิญทานปรีชาครับ
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ประเด็นแรก คือวาเทศบาลตําบลโคกตูมไดวางเวนไมมสี ภาเทศบาล
เนื่องจากวามีปญ
 หาเรื่องเขตพื้นที่ไมสามารถเลือกตัง้ ได ขอทราบวาใน
ปจจุบันนี้ทานไดแกไขปญหากรณีแบงเขตเรียบรอยแลวหรือยัง แลวก็เมื่อ
วานกอนนั้นผมไดไปนั่งคุยกับทานผูอํานวยการการเลือกตั้ง ทานไดฝากผมไว
มาวาชวยดูหนอยวาถาเกิดวามีการเลือกตัง้ แลว ทํายังไงทีจ่ ะพรอมที่จะ
เลือกตั้ง ไมใชวาทางนูนเขาประกาศมาแลวใหมีการเลือกตัง้ แลว เราจะมาเริ่ม
ตั้งไขใหม ตรงนี้ทงั้ นี้สบื เนือ่ งจากทีผ่ มเปน สมัยที่ทางเทศบาลโคกตูมไดหมด
วาระลง ผมเปนกกต.อยู เสร็จแลวปรากฏวานาดีใจของโคกตูม ประเด็นแรก
คือมีพื้นใหญที่สุดในประเทศไทยในเรื่องขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อันที่สองคือวาเราไดแชมปในเรื่องของการขยายระยะเวลาในการเลือกตัง้
เมื่อกอนนัน้ เชียงใหมไดแชมป ๒ ป แตของเรานั้น ๓ ปกวา เพราะขณะนี้ยงั
ไมมีใครลบสถิติ ตรงนี้ในสมัยที่ผมเปน กกต. ผมไปไหนก็จะถูกตอวาจาก
พวกฝูง และถูกดาจากคนที่ไมรูวา การเลือกตั้งมันเปนเรือ่ งของกกต. ขนาด
เมื่อวานกอนเมื่อวานซืนขนาดรองผูอํานวยการของเขตพื้นทีย่ ังเขาใจวาที่
ไมไดเลือกตัง้ เพราะกกต. เลยสมัยนั้นผมก็เลยบอกวาใหกกต. ไปบอกกับ
ประชาชน โดยจัดรถเคลื่อนทีส่ าเหตุที่วาเลือกตัง้ ไมไดนั้นไมใชมาจากกกต.
แตสาเหตุมาจากเทศบาลยังไมสามารถประกาศเขตได ตรงนีผ้ มก็ไมรูวา
เพราะอะไรกกต.ก็ไมออก อันนี้ผมก็ไมทราบ อันนี้ในฐานะทีผ่ มเคยเปน กกต.
ก็อยากจะถามวาทําไมในเรือ่ งของการแบงเขตมันยากเย็นนักหรือวามันมี
อะไรที่ซบั ซอนจึงแบงไมได ๓ ปแลว อันนี้ผมจะไมไปกาวลวงเพราะวาทาง
กกต. เราหลายคน ในไลนบอกวาเดินหนาอยางเดียว อยาไปถอยหลัง อยาง
ไปลวงลูกขางหลัง อยาไปดูขางหลัง แตผมวามันนาจะเปนเอกสิทธิ์นะ ใน
เรื่องของ ๑๒ คนนี้ ไมนาจะตองมาปรามหรือปกปอง คงไมถึงกับจะขมขูนะ
เพราะฉะนั้นอยากกราบเรียนทานประธานวาในการทํางานของสท. ในชุดนี้
ผมอยากใหเปนอิสระไมนาจะมาครอบงํากัน อันนี้ในสวนตัวของผมนั้นผมจะ
ทําตามหนาทีท่ ี่กฎหมายเขากําหนดหนาที่ใหสท. ครับตรงนีผ้ มก็ขอฝากไว
และถามไปยังทานประธานสภาเทศบาล วา ณ ตอนนี้การแบงเขตเทศบาล
นั้นไดสิ้นสุดเรียบรอยแลวหรือยังโดยถูกตอง ผมเนนคําวาโดยถูกตอง มัน
อาจจะไมไดลวงลึก หรือวาอะไรตาง ๆ แตในฐานะที่ผมเปนกกต. ที่ทาน
ผูอํานวยการการเลือกตัง้ ฝากมาบอกวาถาใหมีเปดใหมีการเลือกตั้งแลวตอง
จัดใหมีการเลือกตั้ง คุณจะตองเลือกตั้งได แลวทําความเขาใจกับประชาชนจะ
ไดรูวาเลือกตัง้ ไมไดไมใชกกต. มันเปนเรื่องของการแบงเขตของเทศบาลไมได
ที่ยืดเยื้อมาแลว ๓ ป ผมดีใจครับทีท่ างทานประธานสภาเทศบาลไดอนุญาต
ใหประชาชนนั้นอยางนอยก็ไดเขามารับฟง และเปนหนวยตรวจสอบ ตรงนี้ถา
สมมุติวาจะฝากทานประธานไวระยะตอนนี้ปห นึ่งหรือปกวากวารัฐธรรมนูญ
ออกมา เมือ่ ประกาศแลวเราตองพรอมในประเด็นที่ ๑ สวนในประเด็นที่ ๒
เกี่ยวกับในการเรื่องของ ผมอยากทราบสถานะการเงินของเทศบาลตําบล

-๑๓-

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่

นายกเทศมนตรี

โคกตูม สืบเนื่องจากเราพูดกันหลายคนหลายแลวก็เมื่อสองวันนี้ไปที่วัดนิคม
สามัคคีชัยบอ ๖ ก็ยังมีผูใหญบานและหลายคนถามวาตอนนี้เงินเหลือเทาไหร
ที่ เพราะวาในปหนึง่ ปรากฏวาได ๑๐๐ กวาลาน ไมรูวา ๑๐๐ กวาลาน
เทาไหร จะเหลือเยอะนะครับ ตรงนีเ้ สร็จแลวนะครับ ทางทานประสิทธิ์ก็
บอกวา ณ ตอนนี้เหลืออยู ๘ ลาน ผมก็ไปทราบทีบ่ อ ๖ นี้ละครับวาเหลือ ๘
ลาน เพราะวาตามทีท่ านเสนอเราเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น ทาน
บอกวาเหลืออยู ๑๒ ลาน อันนี้ก็ทานประสิทธิ์อาจจะรูเพราะวาทานเปน
เลขานุการสภาเทศบาลดวยและก็อาจจะไปบริหารดวยอันนี้ทานก็ทราบ
เพราะฉะนั้นตรงนีผ้ มก็อยากจะกราบเรียนวา เผือ่ ผมจะไดไปตอบกับเคาไดวา
ที่เหลืออยู ๘ ลาน คุณใชอะไรไมไดจับผิดนั้นก็คือวาปงบประมาณ ๒๕๕๔
เทาไหรที่ไดมาจาก รายรับ หรือเงินอุดหนุน รวมทั้งหมดในกระเปาคุณมี
เทาไหร แลวเงินในกระเปาคุณมีเทาไหรแลว การใชจายของเทศบาลมี ๒ อัน
มีรายจายประจํา และงบลงทุน อันแรกรายจายประจํานั้นเราไมไปแตะตอง
ทานเพราะเปนอํานาจของฝายบริหาร นี้ผมอยากถามทานวาเผอิญผมพึ่งเคย
เปนสมาชิกสภาเทศบาลครั้งแรก ผมไมทราบวางบกลางนีใ้ นอยูในรายจาย
ประจําปหรือเปลา อันตอไปก็คือรายจายประจําและงบลงทุน งบลงทุนนี้ทาน
ไดบอกมาแลวแตยงั บอกวาไมสมบูรณ นั้นคือวายังไมมีรบั รอง และก็บอกวา
จะสงใหเราทราบ เพราะฉะนั้นทางผูใหญบานกํานันเขาจะขอ ทางเราก็บอก
วาอยาพึ่งเอาไปเลย เอาไปก็เหมือนกับเศษกระดาษเพราะวามันไมมีคน
รับรอง เพราะฉะนั้นตรงนีผ้ มอยากทราบวาเงินในกระเปาคุณนั้นมีเงินเทาไหร
รายจายประจําเทาไหร งบลงทุนเทาไหร ถาในงบประมาณนัน้ ถาจายแลวมัน
เหลือมันก็จะเปนงบสะสม เพราะฉะนั้นในป ๒๕๕๔ คุณใชหมดไมหมดแลว
เปนงบสะสมเทาไหร สุดทายคือวาเงินทุนสํารองเราหักไว ๒๕% ซึ่งเปน
เงินทุนสํารองยังเหลือเทาไหร ผมเคยไปเจอครับวาเงินสํารองบางแหงทองถิ่น
บางแหงเหลือ ๑๐๐บาท ซึ่งผมเคยพูดไววามันเปนไปไดอยางไรเพราะฉะนั้น
ผมขอเรียนถามทานประธานสภาเทศบาลไวเพียงแคนกี้ อ นครับ
เรียนเชิญทานปลัดเทศบาลชี้แจงครับ
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรี กรณีแรกครับ เรื่องปญหาเรื่อง
แนวเขตที่ไมสามารถดําเนินการเลือกตั้งได ตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได
ประกาศแนวเขตการปกครองทองถิ่นไดเรียบรอยแลว และก็ทางเทศบาลได
ดําเนินการในเรื่องการถายโอนประชากร ถายโอนเรื่องภาษีถายโอนเรื่อง
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ และไดเชิญทานปลัดเทศบาลทาศาลามาพูดคุยกันแลว
สําหรับการแบงเขตทางเทศบาลไดดําเนินการแบงเขตเรียบรอยแลวและ
พรอมสงใหกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สําหรับประเด็นที่ ๒
เรื่องสถานะทางการเงินของเทศบาลตําบลโคกตูมขอเชิญทางทาน
ผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงตอไป

-๑๔-

นางสุธนา โสมภีร
ผูอํานวยการกองคลัง

นายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางสุธนา โสมภีร
สําหรับขอกระทู ตามกระทูที่ถามมา ๕ ขอ สถานะทางการเงินประจําป
งบประมาณรายจายประจําป งบลงทุนประจําป เงินสะสมแตละป เงินทุน
สํารอง ๒๕% ซึ่งทางกองคลังไดจัดทําเอกสารแลว ทราบวาทางฝาย
เลขานุการสภาเทศบาลไดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว ซึ่งเปน
ตัวเลขลวนๆ เลยตามตารางสถานะการเงินประจําป ๒๕๕๔- ๒๕๕๗ ทานที่
ไดรับเอกสารไปกอนแลวไดอานลวงหนา เมื่ออานแลวมีจุดใดที่สงสัย ขอถาม
เปนจุดดีหรือไมคะหรือวาจะใหดิฉันไดอานเปนตัวเลข
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล ในประเด็นแรกที่ทางทานปลัดเทศบาลตอบไววาได
ดําเนินการแบงเขตเรียบรอยแลว ก็บอกไววากรณีขอพิพาทระหวางเทศบาล
ตําบลโคกตูมกับเทศบาลตําบลทาศาลาเรียบรอยแลว ที่ผมถามแลวตอบเลย
วาแลวตัวที่จะแบงเขตเทศบาลทีส่ ามารถจะเลือกตั้งได มันไมเฉพาะตรงนั้นไม
สามารถ สาเหตุที่วาผมเปนกรรมการตรงนี้ ก็จะมีการแบงเขตจากสุขาภิบาล
มาเปนเทศบาล ผมไดเขาประชุมมีทานนายอําเภอเปนประธาน มี ๒ กรณี
กรณีแรกขอที่ ๑ มีการแบงเขตไมไดปรากฏวาไมมีการพิจารณา ทานก็กาว
ขามไปพิจารณาเฉพาะกรณีที่ทบั ซอนแลวการดําเนินการเอาเปนวาตรงนั้น
เปนประเด็นสําคัญ ตัวทับซอนแตจริงๆ แลวมันไมเฉพาะตัวที่ทับซอน อันก็
ถาเปนยังไงผมก็ขอทราบจากทางเทศบาล ผมอยากจะขอตัวที่ประกาศวา
แบงเขตเรียบรอยแลว ซึ่งทานปลัดเทศบาลไดบอกเมื่อสักครูน ี้ ทางเทศบาล
ไดแบงเปน ๓ เขต มันไมนาจะถูกตอง สาเหตุที่วาไมนาจะถูกตอง เพราะของ
เราเปนเทศบาลตําบล แบงไดแค ๒ เขต ถาเปนเมืองจะเปน ๓ เขต
เพราะฉะนั้นตรงนี้ของเราเปนเทศบาลตําบล เพราะฉะนั้นของเราที่บอก
เรียบรอยแลว ๓ เขต ไมนาใช อันนี้ก็ผมเพียงขอดูวาประกาศ
กระทรวงมหาดไทยวาพื้นที่ของเทศบาล ชวยเอาประกาศตัวนั้นมาใหผมดวย
สวนประเด็นที่ ๒ ที่ทานผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงนั้น ผมไมตองการ
ตัวเลขทั้งหมดเอางายๆ ขอแรกเพียงป ๒๕๕๔ คุณไดรับงบประมาณ ๑๔๐
ลาน ๑๔๐ ลาน ขอที่ ๒ คุณใชในเรื่องของงบประจําเทาไหร ก็บอกเลยวา
๘๐ ก็บอกเลย ตอไปงบพัฒนาคุณใชไปเทาไหร แลวสุดทายอยากรูวาสิ้นป
แลวภายในป ๒๕๕๔ คุณมีเงินสะสมคงเหลือเทาไหร ไมไดยากเย็น สุดทายก็
เงินสํารอง ๒๕% ตอนหมดป ๒๕๕๔ มีอยูเทาไหร เราไมตอ งการายละเอียด
ที่มันยิบยอย ขอบคุณครับ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม ในสวนของรูปแบบการ
แบงเขตเลือกตั้ง ถาผมพูดผิดไปนิดก็ขอประทานอภัยนะครับ เขตเทศบาล
มี ๒ เขต รูปแบบการเลือกตั้งมี ๓ รูปแบบครับ ตามแบบที่กกต. กําหนด
ขออนุญาตใหทางกองคลังไดชี้แจงครับ

-๑๕-

นางสุธนา โสมภีร
ผูอํานวยการกองคลัง

นางชญาดา จิระรัตนกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นางสุธนา โสมภีร
ผูอํานวยการกองคลัง
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสุธนา โสมภีร
ผูอํานวยการกองคลัง ขอตอบชี้แจงตามที่ทานปรีชา ฮุนสกุล ไดซักถาม
สําหรับในป ๒๕๕๔ มีรายรับจริงทั้งสิ้น ๑๑๑ ลานเศษ มีรายจายทั้งสิ้น
๖๕ ลาน ๘ แสนบาทเศษ ในรายจาย ๖๕ ลาน ๘ แสนบาท รวมทั้งรายจาย
ลงทุนและรายจายประจําแจกแจงไดคราวๆ วาเปนรายจายลงทุน ๑๕ ลาน
และเปนงบรายจายประจํา ๕๐ ลาน สวนเงินสะสมระหวางปเกิดจากผลตาง
ระหวางรายรับจริง ๑๑๑ ลาน กับรายจายจริง ๖๕ ลาน เปนเงินสะสม
ระหวางป ๔๕ ลาน ๔๕ ลานนี้แยกเปนเงินสํารองเงินสะสม ๒๕% ตาม
ตัวเลข ในป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เทศบาลไมมีสภาเทศบาลจึงไมมีรายจายลงทุน
รายจายทัง้ สิ้นที่ปรากฏเปนรายจายประจําในป ๒๕๕๕ มี ๔๘ ลาน ป ๒๕๕๖
มี ๔๙ ลาน ป ๒๕๕๗ มี๕๑ ลาน นี้คือรายจายประจําทั้งสิน้ ในที่นี้รวมกับ
รายจายงบกลางดวยแยกเฉพาะรายจายลงทุนเทานั้นที่ไมรวมในรายจาย
ประจํา สวนของเงินสะสม ป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ปรากฏตามเอกสารที่ไดแนบมา
พรอมนี้ สวนเงินสะสม ป ๒๕๕๗ ที่ปดงบประมาณไปแลวอยูที่ ๑๑๖ ลาน
แต ๑๑๖ ลาน นําไปใชไดไมหมดแจงเปนเงินฝาก กสท. ที่มหี ลักเกณฑ
กําหนดตามใบแนบเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได ๗๓ ลานเศษ ณปจจุบันคะ
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางชญาดา จิระรัตนกุล
สมาชิกสภาเทศบาล ตรงนี้ขอถามวาคําวารายรับจริงของเทศบาลหมายถึง
วารายรับทีเ่ ทศบาลจัดเก็บเอง หรือทั้งที่จัดเก็บเองและอุดหนุนจากทาง
รัฐบาลคะ
แสดงเฉพาะรายรับตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ จะไมรวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ รวมเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับถายโอนภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจคะ
มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ตามระเบียบวาระตอไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ ขอเชิญปลัดเทศบาลครับ
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม ญัตติตอไปเปนญัตติ
เรื่องอนุมัติการขยายระยะเวลาการนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๘ เสนอตอสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ซึง่ ทางฝายบริหารขอ
ถอนญัตติครับ ซึง่ ไดคุยกับทาน พ.อ.สมเจตน เลิศรัตน ไดหารือเปนการ
สวนตัวในเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

-๑๖-

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
พ.อ.กิติศักดิ์ บัวสถิตย
สมาชิกสภาเทศบาล
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดเสนอไป เมื่อสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอราง เปนการเสนอขอ
กฎหมายไมครบถวน ทางฝายบริหารของเทศบาลตําบลโคกตูม ตองขอ
ประทานอภัยตอสภาเทศบาลตําบลโคกตูมเปนอยางสูงนะครับ ตามทีท่ าน
พ.อ.สมเจตน ไดนําหารือในขอ ๒๔ ในกรณีที่คณะผูบ ริหารทองถิ่นพิจารณา
แลวเห็นวาไมสามารถทีจ่ ะนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภา
ทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไว ใหเสนอตอประธานสภาทองถิ่น
แลวรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบ สําหรับองคการบริหารสวนตําบลให
รายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ผูเ ปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ มีเพิ่มเติม
วรรคสอง “สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรี
พิจารณาแลวเห็นวาจะไมสามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําปถัดไป
เสนอตอสภาเทศบาลไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหชแี้ จงเหตุผลความ
จําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปงบประมาณ
ปจจุบัน” จึงไมตองทีจ่ ะเสนอขออนุมัตจิ ากสภาเทศบาลครับ
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอื่นครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผม พ.อ.กิติศักดิ์ บัวสถิตย
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรียนถามทานปลัดเทศบาลวาถาไมใชในวรรคแรก
การขออนุมัตทิ ี่จะเลือ่ น แลวจะดําเนินการยังไงถาใชวรรคสองอยางเดียว
ขอใดของ พรบ.เทศบาลครับ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม สําหรับในขอ ๒๔
ตามวรรคสอง ที่มกี ารเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ รูปแบบนายกเทศมนตรี เทศบาล
ตําบลโคกตูมเปนรูปแบบนายกเทศมนตรีแลว สําหรับระเบียบออกมาแลว
กอนที่จะมีรปู แบบเปนนายกเทศมนตรีครับ ก็เลยนําขอนี้มาใชเพิ่มเติม อันนี้
ทางเทศบาลตองขอรับผิดที่เสนอญัตติไปผิดครับ
ในความเห็นของผมนะผมวาจะเสียเวลาขณะนี้ทางทานปลัดเทศบาล
และทางทานสมเจตน เลิศรัตน ไดตีความในขอ ๒๔ วรรคสอง ขอเชิญทาน
สมเจตน เลิศรัตน ครับ

-๑๗-

พ.อ.สมเจตน เลิศรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

พ.อ. สมเจตน เลิศรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม พ.อ.สมเจตน เลิศรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลในกรณีอยางนี้ถาเราไมมีกฎหมายครอบคลุมในอํานาจ
ของเราอนุมัติไมไดผมขอเรียนใหทปี่ ระชุมไดทราบวาการทีส่ ภาจะอนุมัติอะไร
ก็ตามตองมีกฎหมายขอบังคับ
ตอนนี้สภาเทศบาลเรากําลังพิจารณาขอกฎหมาย ที่ใหผมดูนที้ าง
ทานปลัดเทศบาลไดใหผมดูเราก็อางขอ ๒๔ ขอ ๒๓ ขอ ๒๒ อาจเสียเวลานิด
หนึ่ง อันนี้ผมจะอานใหทานสมาชิกไดฟงจะไดตีความในขอ ๒๔ ในกรณีที่
คณะผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถทีจ่ ะนํารางงบประมาณ
รายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิน่ ไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ให
เสนอตอประธานสภาทองถิ่น แลวรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบ สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหรายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ เพิ่มเติมวรรคสอง “สําหรับเทศบาลรูปแบบ
นายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแลวเห็นวาจะไมสามารถนํา
รางงบประมาณรายจายประจําปถัดไปเสนอตอสภาเทศบาลไดทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาล
กอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปงบประมาณปจจุบัน” แตกอนวันที่ ๑๕
สิงหาคม ไมมีสภาแลววรรคสอง ของขอ ๕ ระบุไววา ใหชแี้ จงถึงความจําเปน
และเหตุผล ก็ไมไดบอกใหชัดเจนวาไมตองขออนุมัตสิ ภา แตขออนุมัติผูวา
ราชการจังหวัดเลย อันนี้เนือ่ งจากวาดูฉุกละหุก และเรือ่ งนีส้ ภาไดพิจารณา
ตามญัตติของเทศบาล และหลังจากไดคุยกับทางทาน พ.อ.สมเจตต เลิศรัตน
ก็นําปญหาขอนี้มา เราก็มีเวลาพิจารณาไมทัน อันนี้ทานปลัดเทศบาลกับทาน
พ.อ.สมเจตต คุยกัน ๒ คน แลวเสนอกับผมในนี้ แตถามวาพวกเราไดดูกัน
ชัดเจนไหมเพราะระเบียบขอบังคับตาง ๆ นี้มันจะโยงกันไป ดูหลายขอ
ดูหลายระเบียบ ดูหลายกฎหมาย มาดู ขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง ดู
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ผมไมทราบวาจะเพียงพอหรือไม
ถาตีความตามนี้ ตีความตามที่ทานปลัดเทศบาลวานี้ ก็คือรางงบประมาณป
นี้ไมตองเขาสภาเทศบาล เพราะมันเลยมาแลว ถูกไมทานปลัดเทศบาล
เพราะเลยวันที่ ๑๕ สิงหาคมมาแลว ใชไมทานสมเจตต
ขออนุญาตครับ คือ จริงแลวเทศบาลขอขยายระยะเวลา แตมันไมใช
อํานาจของเรา ไมใชอํานาจของสภาเทศบาล ฉะนั้นเขาก็แจงใหทราบก็จบ
แลว
ทานสมาชิกทานอื่นวาอยางไรบางครับ

-๑๘-

พ.อ.สมเจตน เลิศรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ปลัดเทศบาลวาอยางไรครับเชิญทานปลัดชี้แจง
ในภาพรวมเลยครับ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลครับ กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม สําหรับในรูปแบบนี้
นะครับ ในกฎหมายเกานี้ ตามความหมายของขอ ๕ คณะผูบริหารทองถิ่นใน
รูปแบบเดิมนายกเทศมนตรีและคณะเทศมนตรี แตตอนนี้ในรูปแบบใหมจะ
เปนในรูปแบบนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ไมเรียกวาคณะ
เทศมนตรี ก็เลยกลับมาใชวรรคสอง เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรีไมใช
วรรคแรกไมไดตองใชวรรคทีส่ องดวยครับ
วรรคที่สอง ก็คือวานายกเทศมนตรี “สําหรับเทศบาลรูปแบบ
นายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแลวเห็นวาจะไมสามารถนํา
รางงบประมาณรายจายประจําปถัดไปเสนอตอสภาเทศบาลไดทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาล
กอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปงบประมาณปจจุบัน” คือชี้แจงใหสภาเทศบาล
กอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถูกหรือไม แตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ไมมีสภาเทศบาล
ประเด็นตรงนี้ สุดทายไวสั้นๆ วาของปงบประมาณถัดไป ไมบอกวาทําไง
ตอไป อันนี้ที่ผมสงสัยวาที่นี้ในกรณีที่ทานสมเจตต อันนี้ผมขออภิปราย จริงๆ
แลวประธานจะไมอภิปราย แตก็ใชสิทธินี้อภิปรายแตตองลงไปขางลางครับ
ถากําหนดอยางนี้ทที่ างปลัดเทศบาลบอกวา ทานสมเจตต ดวยบอกวาไมมี
กฎหมายรองรับ เพราะวารูปแบบเทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี ทาน
ปลัดบอกวาตอนนี้ไมมีนายกเทศมนตรี ถูกตองไหม จึงไมเขาในการที่จะมาขอ
อนุมัติ แตอยาลืมวาเขาบอกรูปแบบ ความเห็นในดานกฎหมายนะครับเขามี
คําสั่งมีระเบียบบอกวาในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี เพราะฉะนั้นอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี
ยังมีอยู โดยใหปลัดเทศบาลเปนผูป ฏิบัติหนาที่นั้น อันนี้ในความหมายของ
ผมนะ แตผมก็ดูรายละเอียดเพราะเรื่องนี้ก็โผลเขามาในสภาเลย ถา
ตีความหมายตามทานสมเจตต กับทานปลัดเทศบาลก็คือวาการพิจารณาราง
นี้เนื่องจากวาเกินมาแลวไมมีนายกเทศมนตรี เพราะฉะนั้นแลวรางที่วานี้ก็
ใชไดเลยไมหรือวาจะตองยื่นญัตติชี้แจงในวันนี้เลย ซึ่งทานก็ทําไมทัน อันนี้ใน
แงของกฎหมายผมวาใหดกู ันใหดีๆ การตีความกฎหมายตองดูกฎหมายหลาย
ฉบับ หลายขอ และดูลกึ ๆ ดูเจตนารมณของกฎหมายดวย เพราะฉะนั้นผมก็
อยากจะขอความคิดเห็นจากทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ เชิญทาน
เจริญ พิมพขาลครับ

-๑๙-

นายเจริญ พิมพขาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุมัติทานสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายเจริญ พิมพขาล
สภาเทศบาล คือถาดูประเด็นนี้แสดงวาปลัดจะไม อันทีเ่ ราขอเลื่อน ๆ ครัง้ ที่
แลวนะครับ แสดงวาไมถกู ตอง ถูกตองไมครับ ครั้งนีก้ ็จะไมเลื่อนละจะถอน
ญัตติไป อันนี้เรือ่ งหนึง่ ละ ครั้งที่แลวสภาไมมสี ิทธิไปเลื่อน เพราะวาใชวรรค
สองอันนี้นะครับประเด็นทีห่ นึ่ง ประเด็นที่สอง แลวเทศบาลขอใชเงินสะสม
เรื่องเอดสจากสภาเทศบาล สภาเทศบาลมีสิทธิอนุมัตหิ รือครับ เนื่องจากวา
มันเกี่ยวเนื่องกันไมที่ขอเกี่ยวกับการจายเงินผูป วยเอดส มันคนละระเบียบใช
หรือไม แตทีนรี้ ูสกึ วาพอไปถามวันนั้นถามสตง. หรือถามทีป่ ระชุมก็มอี ะไรสัก
อยางหนึ่งนี้แหละ แตนี้วาในวันนี้ผมไดนําเรียนทานเลขานุการสภาเทศบาล
ใหเชิญฝายกฎหมายมาชี้แจง เพราะวาบางเรือ่ งนี้เรามาใหม เรียนตรงๆ วา
ระเบียบเราก็ไมแมนเหรอนะครับ เพราะวาเหมือนปลาเปยกน้ําเราตองคอยๆ
ไลดู ที่นี้ไปอนุมัติจายเงินสะสมเอดสเรามีอํานาจอนุมัติไม และมีกฎหมายใด
รองรับครับ
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
อันนี้เปนประเด็นทีส่ อง ในขณะนี้เรายังหาขอยุติตรงที่วาจะขอเลื่อน
ญัตติทปี่ ระธานสภาเทศบาล
พิจารณาใหเลือ่ นการพิจารณางบประมาณ ที่วาจากวันที่ ๙ ตุลาคม มาเปน
วันที่ ๒๕ เรายังหาขอยุติยงั ไมได เพราะฉะนั้นผมเลยจะถามวาถาเกิดเปนไป
ตามที่ทานสมเจตตวา ทานปลัดเทศบาลวา ผมเรียนถามวาหนึ่งทีส่ มาชิก
จะตองอภิปรายกัน หนึ่งเราจะมีการอภิปรายรางกัน ๓ วาระตามญัตติ
งบประมาณนีห้ รือไม ถาจะตองอภิปรายไปตามขอบังคับ แลวจะทําเมือ่ ไร
ไมมีการกําหนด หรือวาแลวแตเทศบาลจะกําหนด เพราะวาอํานาจในการ
เลื่อนญัตติสภาเทศบาลไมมีอํานาจในการเลื่อนญัตตินั้นประเด็นนี้ผมอยากจะ
ใหเสนอขอกฎหมายดวยครับ เชิญทานสมาชิก
ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน ผศ. จินตนา เวชมี
สมาชิกสภาเทศบาล
ดิฉันเห็นวาทางฝายบริหารขอถอน เราก็ใหถอนนะ สวนประเด็นแรกทีเ่ คย
เสนอแลววาเลื่อนไปเปนวันที่ ๙ ในเมื่อไมใชหนาที่เรา ก็ไมตองพูดเลย
แตวันนี้ที่เขาเสนอมาคือถอนญัตติกจ็ บแลว รับทราบวาถอน แลวก็เดินเรือ่ ง
อื่นตอไดเลยคะ
นายปรีชา ฮุนสกุล
ขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ขอกราบเรียนวาผมเห็นดวยกับทางทานรอง
ศาสตราจารย เมื่อเขาขอถอนก็ใหถอนไป แตก็อยาลืมวาขอกฎหมายมีอะไร
ก็อยากจะใหชวยชี้แจงแลวก็ฝากทางทานเลขานุการสภาเทศบาล ตัวนี้เปน
ขอกฎหมายคุณตองบันทึกใหละเอียดนะครับ อันนี้โดยสรุปผมก็เห็นดวยวา
ถาจะถอนก็ถอนไป แตอยางไรก็ตามเมื่อถอนไปแลว จําไดไมครับวาเราเขามา

-๒๐-

นายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

นายเจริญ พิมพขาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ครั้งแรกเขาก็ขอขยายมาถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ คุณจะทํายังไง
เพราะคุณอนุญาตไปแลวระวังจะถมน้ําลายบนฟารดหนาตัวเองครับ
ในตรงนี้ผมก็ไมแนใจวาในขอกฎหมาย ขอเชิญทานเลขานุการสภา
เทศบาลครับ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนะครับวา ก็ยังงงๆอยูวาหนึ่ง
ขอถอนญัตตินี้แลว ตองยอนหลังไปที่ทานปรีชาวาก็คือ สองเราอนุมัติได
อยางไรในเรื่องของการขยาย และสามไมมีการเขาสูวาระในเรื่องของการ
ขยายในเรื่องตางๆนี้ ถามวาเทศบัญญัตินจี้ ะออกยังไง และในเรื่องเกี่ยวกับ
แผน เทศบัญญัติ อะไรตางๆทีเ่ รากําลังจะชี้แจงตาง ๆตอชุมชนตาง ๆ และ
จะออกมายังไง
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี สวนในนี้เปนการขอ
ขยายเวลาการนําเสนอราง สวนการพิจารณางบประมาณตองทําอยูแลวครับ
พิจารณา ๓ วาระอยูแลวครับ อันนี้ผมไมหลบเลี่ยงอยูแลว แตในการที่จะ
เสนอมีกําหนดระยะเวลาคือวันที่ ๑๕ สิงหาคม เราไมทันเราก็ตองขอขยายไป
เรื่อยเพราะมีเหตุผลในเรื่องของการจัดทําแผน และการจัดทํางบประมาณ
อันนี้เปนการขอแคขยายเวลาการเสนอราง เมือ่ ผมพรอมก็ตอ งเสนอรางอยูดี
แตตอนนี้ขอขยายระยะเวลาออกไปเทานั้นเอง สวนงบประมาณตองเสนอตอ
สภาเทศบาล ถาไมเสนองบประมาณก็ประกาศใชงบประมาณไมได
ทางทานปลัดเทศบาล ขอถอนญัตติทั้งหมดเลย เนื่องจากขอ
กฎหมายไมชัดเจน จริงๆแลวตองมีหนังสือขอถอนรางญัตติ เพราะฉะนั้นใน
การพิจารณาในวันนี้ก็ไมสามารถพิจารณาได เราก็ตองแขวนกันไวกอนในการ
ประชุมครั้งตอไปตองเสนอญัตติลวงหนาเขามาตามขอบังคับ วันนี้จะ
พิจารณาวาถอนไดถอนไมได ตองลวงหนานะครับ ไมใชวาคุยกัน ๒ คนแลว
มายื่นญัตติขอถอนญัตติตรงนี้ไมได เพราะวาเมื่อมีญัตติมาทางเลขานุการตอง
เสนอมาทางประธานก็จะมาดูขอกฎหมาย แตนี้พอถึงแลวก็คุยกัน ๒ คนเลย
โดยที่เราก็ไมรูวา หากันใหมั่วเลยวาไอที่อางวาไมมีกฎหมายรองรับนี้ ไมมี
กฎหมายรองรับยังไง ถางั้นก็เอาตามขอบังคับ วันนี้ทานปลัดเทศบาลก็ไม
สามารถทีจ่ ะขอถอนญัตติได จะตองมีการยื่นญัตติขอถอนญัตตินะครับ
วันที่เราไปรับความรูก ันที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผมถาม
ทานอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น คือถามทานทานบอกวาอยางนี้
ครับมีสภาไหนบางที่ยังไมผานเทศบัญญัติ ผมก็ตอบวาของโคกตูมมี ทานก็
ถามวาขอขยายระยะเวลาแลวหรือยัง ผมก็บอกวาขอขยายแลวทางทาน

-๒๑-

อธิบดีก็บอกวามันจะขยายไดกี่ครัง้ ไมจําเปน แตครั้งละ ๓๐ วัน มันจะเสีย
ประโยชนกบั ประชาชนที่นี้พอมาดูแลวทานขอขยาย แตจะเสียเวลากับ
ประชาชนถาทานถอนนี้คือถอนตัวนี้หรือถอนทั้งหมด แตตอนนี้เรายังไมมี
เทศบัญญัติ ทานถอนออกไป
เชิญทานพ.ต.อ.สมศรี พัฒนาคม ครับ

นายไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมพ.อ.สมศรี พัฒนาคม
รองประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาลที่ถกเถียงกันมานี้ คือผมฟงก็คือวาเขาเสนอรางไมใช
พิจารณางบประมาณ เสนอรางครับ ซึ่งปรากฏวาทางปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หนาที่นายกเทศมนตรี การเสนอรางไมตองขอรางเสนอตอสภา เขาพิจาณา
ตัวเองได เพราะฉะนั้นเมื่อเขาขอถอน ถือวาเปนศูนยตั้งแตวันที่เขาขอเสนอ
รางและขอเสนอเลื่อนออกไป ไมมผี ลใดๆทั้งสิ้น เปนศูนยไป เราอนุมัตกิ ็เปน
ศูนยไปมีผลขางเคียงทางกฎหมายไม ไมมีครับ หมายความวาพรอมเมื่อไร
เราถึงจะมีอํานาจในการพิจารณา ทันไมทันตรงนี้แหละทีท่ านไดถามไปยัง
อธิบดี ซึ่งผมไดนั่งอยูดวยพอเขาใจนะครับ คือขอถอนนะครับขอถอนราง
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไมครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสงบ วงคสวรรค
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสงบ วงคสวรรค
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ในกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอรางเทศบัญญัตินี้มีกรอบ
เวลาแลวถาเกิดวาเรามาตีความวาการขยายระยะเวลาการเสนอรางนี้ เราไม
สามารถหาจุดจบตรงนี้ได ขอถามวากรอบเวลาทีเ่ ราเสนอรางเทศบัญญัตมิ ัน
จะลงเอยยังไง เพราะตามกฎหมายเขากําหนดระยะเวลาทันไมทนั ก็เสนอขอ
ขยายตอสภาครั้ง ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ เพราะฉะนั้นตรงนีเ้ ราไมสามารถทีจ่ ะทํา
ได แลวกรอบเวลาในการเสนอเทศบัญญัตเิ อางบประมาณมาใชในการพัฒนา
หรือนําเงินมาใชจายเราไมมีกรอบระยะเวลาจะยืดออกไปไม ฉะนั้นตองหา
ขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจนกอน ถึงจะดําเนินการไปได ถาเราถึงจะไมมี
ขอบเขต ผมวามันจะมั่วนะครับ ขอฝากไวครับ
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม ในสวนนี้ใหทางทาน
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม รองปลัดเทศบาลไดชี้แจงเพิ่มเติมครับ
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นายพลเชฏฐ อินทะ
รองปลัดเทศบาล

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพกระผมนายพลเชฏฐ อินทะ
รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงในสวนของวิธีการงบประมาณ ในขอ ๒๔
มีอยูส องวรรค วรรคแรกคือสําหรับเทศบาลที่มีคณะเทศมนตรี ซึ่งเมื่อกอน
เทศบาลมีรูปแบบนี้ แตของเรามีรปู แบบของนายกเทศมนตรี อยูที่วรรคทีส่ อง
เราก็ตองมาพิจารณาวาเมือ่ รางเทศบัญญัตงิ บประมาณปถัดไป คือ
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เสนอตอสภาไมทันภายใน ๑๕ สิงหาคม ที่เขากําหนด
ไวเมื่อไมทัน ในวรรคสองเขากําหนดวาใหชี้แจงเหตุผล ความจําเปนตอ
ประธานสภาเทศบาลกอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ขอปงบประมาณ ก็คือในปนี้
๑๕ สิงหาคมที่ผานมาเราไมมีสภาเทศบาล แตเมื่อมีแลวที่เราขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาในครั้งแรก ถึงเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ซึ่งเราเขาใจผิดวามันอยูในวรรค
แรกของขอ ๒๔ เปนเรือ่ งของคณะเทศมนตรี คณะเทศมนตรีก็จะมี
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ๒ ทาน แลวแตรูปแบบของเทศบาลแตของเรา
เปนรูปแบบนายกเทศมนตรี พอเลยระยะเวลานั้นมาก็ตองหาเหตุผลความ
จําเปนมาแสดงตอประธานสภาเทศบาล ไมตองเอาเขาสภาเทศบาลเพื่อขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาล เพียงยื่นกับประธานสภาเทศบาล ซึง่ ทาน
ประธานสภาเทศบาลจะมีความเห็นอยางไร ใหขยายระยะเวลาไปตามที่
เราขอหรือไม อํานาจอยูทปี่ ระธานสภาเทศบาล ไมตองมาขออนุมัติตอสภา
เทศบาล เขาใจนะครับ ถาสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไดนะครับ ผมจะไดชี้แจง
ตอเนื่องไดเลย
พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม
ครับผมขอเรียนถามเพิ่มเติมวา ถาในกรณีเชนนี้ คือวาเปนอํานาจ
รองประธานสภาเทศบาล
ของประธานสภาเทศบาล แตถาทานประธานนํามาเขาสูทปี่ ระชุมเพื่อให
สมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ และไดออกเสียงก็ไดหรือครับ
นายพลเชฎฐ อินทะ
ไดครับ แตไมมสี ิทธิลงมติ เพียงแครบั ทราบอยางเดียวครับ คือ
รองปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลไมมสี ิทธิลงมติวาจะอนุมัติใหขยายระยะเวลาไดตาม
ความเห็นของทาน ไมมีมติ กรณีทที่ านอนุมัตเิ มื่อครัง้ ที่แลว เมื่อไมมกี ฎหมาย
รองรับก็ไมมีผลอะไรทั้งสิ้น ไมมผี ลขางเคียงกับทานสมาชิกสภาเทศบาลแต
อยางใดสอบถามตอไดนะครับ
พันตํารวจเอกสมศรี พัฒนาคม
ก็คือประเด็นนี้เปนเรื่องใหมหมด และในระเบียบขอบังคับนีท้ าน
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลก็คงไดอานกันทั่วถึง แตจะเขาใจหรือเปลาไปไมทราบ
แตสําหรับทานที่มีประสบการณก็ควรจะเฉพาะกระทูนี้ใชเวลามามากเลย
ครั้งตอไปนี้ดูใหดีนิดหนึ่งเราตองมาเสียเวลาทีเ่ ราสงสัย หลายทานก็สงสัยผมก็
สงสัย แตทานชี้แจงอยางนีผ้ มเขาใจ ทุกทานนีเ้ ขาใจ ครับขอบคุณครับ
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นายพลเชฏฐ อินทะ
รองปลัดเทศบาล

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

นายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเจริญ พิมพขาล
สมาชิกสภาเทศบาล

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

ในสวนนี้ทางเทศบาลก็ขอนอมรับในสวนที่รบั ผิด เพราะเราเขาใจ
ตามระเบียบเราเขาใจวามีแตวรรคแรก แตระเบียบมีการแกไขครับซึ่งทางเรา
ไดติดตามดูในอินเตอรเน็ตไมทัน และอีกอยางหนึ่ง ในระยะเวลา ๓ ป ที่ผาน
มาเราไมไดหยิบเรื่องนี้มาเลย อาจจะคลาดเคลื่อนไปตองขอโทษตอทาน
สมาชิกทัง้ หลายดวยครับ
ตามที่ทานปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรี ไดขอถอน
ญัตติถูกตองไมครับ แตกอนถอนญัตติตองยื่นญัตติกอนไม หรือตองถอนกันใน
สภาเลย หากประเด็นนีท้ านสมเจตตวาคุยกัน ๒ คนแลวเปนอยางนี้ แลว
มาถึงที่ในสภาก็ขอถอนญัตติ ซึ่งระเบียบนี้ถาจะถอนญัตติ ตองยื่นญัตติตอ
สภาเทศบาลหรือไม ก็อยากใหสมาชิกไดพิจารณา ถาทานจะวากันตาม
กฎหมายใหสมาชิกไดพิจารณา อยูดีๆจะขอถอนเรือ่ งนี้ไปเลย แปรญัตติดวน
เลยก็ไมใช เรื่องที่ดวนจะตองเปนเอกสารเปนหนังสืออยางเร็วก็ลวงหนา ๒๔
ชั่วโมง อันนี้แลวแตทานสมาชิกนะครับไดพจิ ารณา
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผมนายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล ตอนไปอบรมนั้นไดบอกวาเราจะใชอํานาจนั้น
กฎหมายนั้นวันนั้นผมจําไดวา ทานชญาดาไดพูดไววาเวลาคุณจะทําอะไร
หรือเสนออะไรใหบอกไปดวยวามีขอไหน กฎหมายขอไหน อยางไรนะครับ
เพื่อกันพลาด ถารูวากรณีนี้ถาเกิดจะบอกวาตามมาตราอะไรตาง ๆ พอเรามา
ดูปบ ทานสมเจตตดูปบแลวทานรู เราจะไดไมตองพลาด ตรงนี้ที่วาทานจะ
วินิจฉัยวาถอนไดหรือไมนั้นผมยังไมมั่นใจ แตจะแขวนไวกอนไมแลวก็ใหเขา
อางมาวาสามารถที่จะถอนไดดวย มาตราอะไร ขออะไร วรรคอะไร ใหแน
ชัดเราก็ไดเปดตําราดู เมื่อทานบอก เราก็จะไดเปดตํารา ซึ่งผมมีตํารามาพรอม
ทุกครั้ง ซึง่ พรอมจะเปดทันที พอเปดเสร็จแลวเห็นวาไมใช เพราะฉะนั้นผมยัง
ย้ําวาทานชญาดาไดเสนอไวไมรูวาไดบันทึกหรือเปลาวาทุกครั้งทีท่ านไดเสนอ
อะไร ชี้แจงอะไร ใหอางขอกฎหมายดวย
เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายเจริญ พิมพขาล สมาชิก
สภาเทศบาล คือประเด็นทีเ่ รากําลังคุยนี้คือสภาเทศบาลมีมติไปแลวเมื่อครั้งที่
แลว และครั้งนีจ้ ะมาขอถอนญัตติ คือมันมีระเบียบขอไหนหรือเปลาครับให
แขวนหรือวามีมติใหถอน ถาทานมีระเบียบรองรับ หรือมีกติการองรับก็ลอง
เอาเขาระเบียบวาระการประชุมดูครับ
ยังไงวันนี้ก็ถอนไมไดนะครับ การถอนตองยื่นญัตติขอถอนญัตติ วันนี้
เราคุยกันเฉยๆ เพราะฉะนั้นทางทานปลัดเทศบาลคงจะตองยื่นญัตติกลับ
เขามาใหม พรอม ทั้งอยางที่ทานปรีชาวา ทานตองอางระเบียบขอไหน และ

-๒๔-

นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

เหตุผลการดําเนินการที่แลวมาที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดไมตองกับขอกฎหมาย
ตามพรบ.ขอนี้ และขอสําคัญตองยื่นเปนมติ เพราะในวันนี้ทานยื่นญัตติมา
ขอเลื่อน ไมไดยื่นญัตติมาขอถอนญัตติ เพราะฉะนั้นในการพิจารณาถึงเราจะ
ยกมือลงมติ แตไมมผี ลบังคับใชนะครับ เชิญทานปลัดเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรี สําหรับการถอนญัตตินะครับในระเบียบวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๔ แกไขขอความในรางขอบัญญัตซิ ึ่งเปนเหตุใหเลือ่ นจากการเสนอราง
ขอบัญญัติ และขอถอนชื่อจากการเปนผูร ับรองหรือจากการเปนผูรวมเสนอ
ญัตติ เมื่อใดก็ได เวนแตญัตตินั้นไดจดั เขาระเบียบวาระแลวตองไดรับความ
ยินยอมจากที่ประชุมสภาทองถิ่น สวนในชั้นการแปรญัตติ ตองไดรับความ
ยินยอมจากคณะกรรมการแปรญัตติ
แลวตอนนี้เขาระเบียบวาระไปแลวหรือยัง เขาแลวใหทานสมาชิก
สภาเทศบาลไดพิจารณา ซึ่งเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม แลวเขามาวันนี้ญัตติเดิม
ตามที่เทศบาลขอเลื่อนไปวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน และบรรจุเขาวาระหรือยัง
ละเขาแลวแลวถอดไดไมโดยไมไดยื่นญัตติ และตองไดรบั อนุมัติจากสภา
เทศบาล และครัง้ นี้ไมไดมีญัตติยื่นถอน เสนอไดเลยหรือ สมาชิกสภาเทศบาล
พิจารณา ถาญัตติผานไปแลวเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ขอญัตติเลื่อนไป
เปนวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ สภาเทศบาลอนุมัติแลวและมีญัตติของ
เทศบาลเขามาใหม วาวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไมทันขอเสนอเลื่อนไป ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นี้คือขอถอนนี้ขอถอนปากเปลาไดหรือไม เชิญทาน
สมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณา
เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล กรณีนี้ไมเพื่อไมใหเปนการเสียเวลา กระผมขอรับทีจ่ ะ
ดําเนินการในครัง้ หนา และขอแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑
ในครั้งหนาทานเสนอญัตติเขามา อางขอกฎหมาย เพราะขณะนี้
ประเด็นก็คือทานปลัดเทศบาลบอกวาไมมีกฎหมายรองรับก็ชี้แจงวาไมมี
กฎหมายตรงไหนกฎหมายจริงๆ นั้นเปนอยางไรชี้แจงมาอยางวันนี้มาพูดเลย
ผมก็งงไมรูวาจะไปดูตรงไหนในการลงนาม อยางมีญัตติมาทานสมาชิกสภา
เทศบาลก็ไปอานดู ไปศึกษามา อยางผมนีญ
้ ัตติที่มาผมก็จะไปอานขอบังคับ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของ กรณีนี้โผลมาเลยญัตติก็ไมทํามา อางแตวาไมมีกฎหมาย
รองรับและก็ไมบอกวากฎหมายอันไหน ทีผ่ านมานี้ใชกฎหมายอะไร และ
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นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม
จ.อ.วัฒธนะ เสือเทศ

กฎหมายที่ไมรองรับ มันผิดกฎหมายตรงไหน เพื่อใหชัดเจนนะครับในการ
ประชุมคราวหนาจะทําใหถูกตองการเอาญัตติเขาจากการถอนญัตติตอง
ชัดเจน เปนลายลักษณอักษรและระบุมาวามีกฎหมายอะไร มันผิดกฎหมาย
ขอไหน เชิญทานประสิทธิ์ครับ
เมื่อทางเทศบาลจะขอยื่นญัตติขอถอนคือขอถอนครั้งนี้และครั้งที่
ถอนครั้งที่ ขอขยายครั้งที่ ๑ มาดวย เพราะฉะนั้นก็คือ ในเรือ่ งของการที่มา
รวมญัตติอะไรตางๆ นี้ จะไมมนี ะครับและก็เทศบาลตําบลโคกตูม คงจะตอง
ชี้แจงไปถึงการนําเสนอรางญัตติอะไรตาง ๆ นาจะเปน ๑ ๒ ตรงนั้นนะครับ
ขอถามตอวาในการเสนอแผนอะไรตาง ๆ มีกรอบอะไร อยางไร
กราบเรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพกระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
สวนนี้ขอเชิญทางเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ไดชี้แจง

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน จ.อ.วัฒธนะ เสือเทศ ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ขออนุญาตในเรือ่ งของกรอบระยะเวลาผมอยากจะใหเปนลักษณะของการขอ
ขยายไปถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คือใหสภาเทศบาลไดรับทราบ
เปลี่ยนจากอนุมัติมาเปนเหมือนกับรับทราบวาเทศบาลไดมีโปรแกรมหรือไดมี
กําหนดการวาวันที๒่ ๕ จะตองเสนอรางงบประมาณใหสภาทราบตอนนี้แผน
ยุทธศาสตรเรียบรอยแลว เหลือแตแผนสามปที่รอโครงการบรรจุ สวน
งบประมาณก็รอประกาศในแผนสามปเรียบรอย โดยดึงตัวโครงการจากแผน
๓ ป มาจัดทําเปนงบประมาณเวลากรอบระยะมีประมาณนีค้ รับ
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
เรามาตกลงกันกอนวาเราจะเอายังไง เพราะวาปญหาก็คือญัตติของทาง
ประธานสภาเทศบาล
เทศบาลขอเลื่อนนํารางงบประมาณรายจาย ออกไปวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ที่นี้ในขณะนี้เราไมไดพิจารณาตรงนี้ ญัตติที่ขอเลื่อนมายกเลิกก็ไมถูก
และตัวนี้ญัตติก็ยังคาอยู ก็จะถามทีป่ ระชุมวาจะตองมีขอสรุปเพราะญัตติเขา
มาแลว ขอถอนญัตติก็ไมมหี นังสือและจะทํายังไง ขอหารือทีป่ ระชุมครับ
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ในเรื่องของญัตติ ถาลําบากใจ เอาเปนวาผมเสนอญัตติ แตทางสภา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
สรุปวาไม เห็นชอบวากฎหมายไมใชอํานาจของสภาที่ชัดเจน โดยจะอางตาม
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม
ขอ ๒๔ วรรคสอง เสนอเปนญัตติตามปกติและใหทางทานสมเจตต ก็ได
ครับไดอภิปรายวาทางสภาเทศบาลไมนาจะมีอํานาจ และใหทางเทศบาลไป
ทบทวน จะไดไมเสียเวลาครับ
นายปรีชา ฮุนสกุล
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วาตามทีท่ านวาตอง
สมาชิกสภาเทศบาล
พิจารณาไมใชคําวาไมอนุมัติไมได เพียงแตวาเราพิจารณาแลวขอมูลยังไมชัด
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จึงขอใหทานไปนําขอมูลมาเพิ่มเติม เพราะจะบอกวาเราไมอนุมัติเพราะอะไร
ถาเราก็จะตกหนัก เหตุผลที่ไมชัดเจนใหเขาเอาขอมูลมาเพิ่มเติม เพราะตรงนี้
เราก็ยงั ไมไดบอกวาเราไมอนุมัติ บางทานขอใหพจิ ารณาเราก็พิจารณา เสร็จ
แลวมติของเราคือตัวนี้ยังไมมีความชัดแจนที่แนนอนอยางทีเ่ ราตีความกันไป
ตีความกันมา ฉะนั้นก็ใหฝายทางทีเ่ สนอญัตตินี้หาขอมูลเพิ่มเติมก็แคนั้นครับ
พ.อ.สมเจตน เลิศรัตน
ผมขออนุญาต เพิ่มเติมอยางนี้นะครับวา คือตอนนี้ถาดูตามรูปแบบ
สมาชิกสภาเทศบาล
อํานาจ ของสภาเราไมมีอํานาจ มติในที่ประชุมก็ไมสามารถอนุมัติได เพราะ
ไมใชอํานาจของสภา เนื่องจากวา ขอ ๒๔ วรรคสอง ซึ่งเห็นแนชัดแลวมันจบ
แลวครับแคนี้ก็วุนวายพอทําใหไปตอไมไดจบเลยครับจบตรงนี้ ไมใชวาไม
ละเอียด ละเอียดหมดแลวครับ ตามวรรคสองแนชัดเลยครับวาไมใชอํานาจ
ของเรา เพียงแตรบั ทราบ ถือวาไมผิดกฎหมายครับ
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
ขออนุญาตครับ ผมวาเรือ่ งนีร้ ะหวางไมมีอํานาจกับไมอยูในอํานาจ
เลขานุการสภาเทศบาล
ของสภาเทศบาล เพราะฉะนั้นเปนอํานาจของประธานสภาเทศบาลคนเดียว
ถาเปนอยางนีญ
้ ัตตินี้ตกไปเลยไดไมครับ เพราะมันไมอยูในอํานาจของสภา
เทศบาล ขอหารือครับ
พ.อ.สมเจตน เลิศรัตน
ผมขออนุญาตเพิ่มเติมครับคือทีผ่ มยืนยันชัดเจน เพราะเดี่ยวสภาจะ
สมาชิกสภาเทศบาล
อนุมัติก็ จะพังกันไปใหญ แตถาจบเสียเลยนะตอนนี้ คือเอาระเบียบขอ ๒๔
วรรคสองมา ซึ่งแนชัดอยูแลวและผมก็ยอมรับวาทางเทศบาลยังใชระเบียบ
เกา ไมไดพูดถึงฉบับที่ ๒ ที่ ๓ ซึ่งทางเทศบาลยอมรับก็จบแลวตอนนี้ทาง
เทศบาลก็มีแนวทางที่ทําไวแลวแผนนี้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน นี้จะเริม่
ดําเนินการถูกตองไมครับ
จ.อ.วัฒธนะ เสือเทศ
คือขออนุญาตครับอยางนี้ คือแผนจะเสร็จกอนอยูแลวจะเสนอราง
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ตามที่เทศบาลไดขอขยายไวนะครับ
นายสงบ วงคสวรรค
เรียนทานประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ กระผมนายสงบ วงคสวรรค
สมาชิกสภาเทศบาล
ฉะนั้นถาหากวาทางสภาเทศบาลไมมีอํานาจอนุมัติการขอขยายระยะเวลานี้
ทางนายกเทศมนตรีจะนําเอาตัวที่เสนอรางวาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนคือวันนี้
ใชไมครับที่จะนําเรียนทานประธานสภาเทศบาล เพื่อทีจ่ ะกําหนดวันชี้แจง
ถาอยางนั้นก็หาจุดจบในวันนั้นเลย โดยการขอขยายระยะเวลาตาง ๆก็จบไป
ไมตองไปกลาวถึงกัน และการบันทึกรายงานการประชุมผานมาจะอยางไร
แตถาวันนี้ทานนายกเทศมนตรีจะนําเรียนไดไม เพราะวาไมมีญัตติเขามา
จะนําเรียนทานประธานจะพิจารณาไดไม ผมขอหารือวาเราจะพิจารณาอยางไร
ครับ

-๒๗-

นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี

นายเจริญ พิมพขาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาลครับผมในฐานะเลขานุการสภา
เทศบาล ที่จะบันทึกนะครับวาขออนุญาตอยางนี้ผมจะใชคําบันทึกอยางนี้
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องขอขยายระยะเวลาเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๘ แตเนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๔ ไมอยูในอํานาจของสภา
เทศบาล และอาจจะมีวาใหชี้แจง ญัตตินจี้ ึงตกไป ก็จบครับเพราะไมมีผล
ทางกฎหมายตอ และก็ขอใหทางเทศบาลไดชี้แจงวามีกรอบระยะเวลาในการ
เสนอรางงบประมาณ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ขอ อภิปรายอยางนี้ครับ
อยางนี้ตามทีผ่ มบอกนะครับก็คือการพิจารณาไมมกี ฎหมายรองรับก็
ได แตปญหาที่ตามมาถาเราจะใหมกี ฎหมายรองรับมันตองมีญัตติมาขอถอน
ญัตติ อยาลืมวาญัตติทมี่ าขอในวันที่ ๙ และวันนี้มีญัตติเขามาจะขอเลื่อน
และอยูดีๆ ทีป่ ระชุมมาบอกยกเลิกญัตติ โดยไมมีเอกสารอะไรมาเลย มาถก
กันและก็อยางที่ทานเลขานุการสภาเทศบาลไดวาไว อยางนี้ถูกตองไมอันนี้
เราก็จะใชมตินี้แหละ แตผมใหความเห็นแยงไวนะก็บันทึกไวในฐานะที่ผมเปน
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายในฐานะเปนสมาชิกสภาเทศบาลวาในการ
ถอนญัตติวนั นี้นั้นไมถูกตอง แตมติที่ประชุมเปนอยางไรก็วาตามมติ ถาใคร
เห็นวาในการถอนญัตติอยางนีเ้ ลยวากันสดๆก็แลวแตก็ใหยกมือ ใครออก
ความเห็น ใครไมออกความเห็น แตผมลงมติไมเห็นดวยเดียวผมจะยกมือ
ไมยกมือครับเอาอยางนี้ไมครับวากันไปญัตตินี้ไมถกู ตองตามกฎหมาย
เทศบาลขอถอนพูดกันตรงนี้เลย แตผมลงมติผมจะอภิปรายนะครับวามัน
ถอนไมได ก็ตองยื่นญัตติมาใหม ขอเชิญทานปลัดเทศบาลครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
พอดีทางทีมงานไดมีขอทีจ่ ะมาเสนอในที่ประชุมนะครับวา ขอ ๕๖
วาดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๖
ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่มีถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลว ถาผูเสนอ
หรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่น ใหถือวาได
ถอนญัตตินั้น อันนี้คือแสดงวาผมไมไดอานญัตติ ลักษณะคือไมขออภิปราย
ถาจะเขาขอนี้คือไมขออภิปราย ก็จะถือวาไดถอนญัตตินั้น
โดยสรุปแลวญัตตินี้คือทางปลัดเทศบาลไมไดพูดถูกไมก็เทากับญัตติ
นี้ตกไปใชไมครับ สวนญัตติเดิมก็ถือวาไมไดพูด คือขอกฎหมายขอนี้ถกมา
นานแลวแลว พึ่งมาเปดเจอ ก็ถือวาตกไปใชหรือไมครับ

-๒๘-

นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
มติที่ประชุม
นายประสิทธิ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล
นายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

สําหรับญัตติเดิมนะครับอยางที่ทานรองประธานสภาเทศบาลไดวา
ไววาการอนุมัติไปโดยทีส่ ภาเทศบาลไมมีอํานาจอนุมัติไมผลกระทบ ไมมี
ผลขางเคียง ซึ่งเสนอในสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมือ่ วันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ถาถือตามระเบียบขอ ๒๔ วรรคสอง ก็ถือวาไมมีผล
ครับลักษณะนี้ไมมผี ลตามกฎหมาย คือไมมผี ลเกี่ยวกับเรื่องการเงิน หรือสิทธิ
ตางๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ถือวาญัตตินี้ตกไป
ทานสมาชิกเห็นดวยกับทานปลัดเทศบาลหรือไมครับ
เห็นดวย
ระเบียบวาระที่ ๖ ครับเรื่องอื่น ๆครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับผมเองนั้นไดติดตามเรื่องการจายเงินผูป วยเอดส
ซึ่งทางเทศบาลไดขอจายขาดจากงบสะสม ผมมีเรื่องที่ถามทานประธานวา
หลังจากที่ขอมาแลวและทีป่ ระชุมไดอนุมัติใหจายเงินสะสม หลังจากนั้นแลว
เราก็ไปประชุมที่เซ็นทรา หลังจากที่ไดรบั ฟงทานวิทยากรมาแลววาไมนาจะ
จายขาดจากเงินสะสมได หรือวาคงไมไดเลยละ เสร็จแลวสมาชิกที่ไปแลวนะ
ก็รีบนัดใหสท.มาประชุมตอนเย็น แลวมติทปี่ ระชุมก็บอกวาใหชะลอการจาย
ขออภัยที่จะเอยชื่อทานผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี บอกวาไดโทรศัพท
มาบอกกับทางนี้แลววาใหชะลอการจายเงินเสร็จแลวทุกคน สมาชิกสภา
เทศบาลก็บอกวากลับมาจะขอทบทวน ครับสิ่งทีผ่ มถามวาทําไมพอมาดูในนี้
แลว จึงไมมีในระเบียบวาระนี้คือขอแรกที่ผมถามเพราะอะไร ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม
รูวาเปนเพราะอะไร ฉะนั้นชวยชี้แจงดวยวาเมื่อตกลงกันทีเ่ ซ็นทราแลว แลว
พอมาถึงตรงนี้เรื่องมันเปลี่ยนไปแลว อาจเปนดวยกลุม คณะสท.ไดคุยกันแลว
อาจจะรู กันแลวแตผมคนเดียวไมรูนะครับ ผมไมแนใจวาเปนอยางนัน้ หรือ
เปลาเพราะฉะนั้นผมจึงขอถามทานวาเพราะอะไร ชวยตอบใหดวยวาเพราะ
อะไรประเด็นที่สอง ในเรือ่ งของการจายขาดเงินสะสมมันยาก แลวโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับเรื่องเอดสนี้ ประเด็นตอไป คืออยากทราบวาในป ๒๕๕๔ เทศบัญญัติ
งบประมาณไดตั้งงบประมาณในเรื่องเอดสนี้ ไวในหมวดรายจายอะไร ผมดู
แลวตามที่ทานผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงไวในงบกลาง และมีเจาหนาที่คน
หนึ่งวาไดตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําป ไมทราบวาตัวเดียวกันหรือ
เปลา ตรงนี้เมื่ออยูในงบกลางแลว การใชงบกลางไมทราบวานายกเทศมนตรี
มีอํานาจหรือเปลา อันนี้ผมขอเรียนถาม ผมไมรู นายกเทศมนตรีมีอํานาจที่จะ
อนุมัติเงินงบกลางไดหรือไม ตรงนี้ก็คือวาผมมาดูแลวก็คือทีต่ ั้งงบไว ปหนึง่

-๒๙-

๖๐,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐ นี้ ปหนึง่ ๖,๐๐๐ หมายถึงคนละ ๖,๐๐๐ บาท
ได ๑๐ คน ตรงนี้คุณบอกวายึดเกี่ยวกับเทศบัญญัติของป ๒๕๕๔ ปหนึ่งคุณ
จายไป ๖๐,๐๐๐ บาท แตปตอมาผมไมแนใจวา ป ๒๕๕๖ หรือ ป ๒๕๕๕
ที่คุณขอเงินมาเพิ่มเปน ๑๒,๐๐๐ บาท หมายความวาจายเกินไป ๗๒,๐๐๐
บาท คุณจายใหเอดสกี่คน แลวระยะเวลาที่จายเทาไหร เพราะวาไมแนครับ
วาบางคนอาจจะอนุมัติกลางปหรือ อยางไร จึงขอใหชวยชี้แจงดวยวาในแตละ
ปนั้นคุณเบิกเงินกี่คน คนละเทาไหร ซึ่งบาง คนที่ผมบอกวาอาจจะไมใชทั้งป
หรืออะไรตาง ๆ ก็อยากจะทราบวาตั้งไวในรายจาย อะไร อันที่สองรายจายใน
เรื่องของเงินสะสมวาจายขาดมันจายยาก กรณีทจี่ ายยากนี้ผมถามวาจําเปน
ไมที่จะตองจายเงินผูปวยเอดสจากเงินสะสม จําเปนไมถาไมมีสะสมนีจ้ ะจาย
ไมได และถามตอไปวาทานนายกเทศมนตรีมอี ํานาจไม ทีจ่ ะตองหาเงินอื่นมา
ยกตัวอยางเชน ทานมีไมทจี่ ะสามารถไปเอาเงินจากงบกลางอื่นมาไดไม ในนี้
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ ขอ ๘ การจายเงินสงเคราะห ผมถามตั้งแตแรก
แลววาเงินเอดสนี้ ทานใชเงินงบประมาณของเรา แตในขอ ๑๖ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อาจตั้งงบประมาณของตนเอง หรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพในกรณีทเี่ งินผูสงู อายุ คนพิการ อันทีส่ องคือผูป วยเอดส เห็นไมวา
นอกจากที่ทานตั้งแลว ทานสามารถที่จะขอไปที่องคการบริหารสวนจังหวัดได
คือ อบจ. และทําไมจึงจะตองมาใชเงินสะสม ขอถามตออีกวาที่ทานขอ
ยกเวนไปใหผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติ ถามตอวาหลักเกณฑที่ผูวาราชการ
จังหวัดอนุมัตินั้นเหมือนกับทีส่ ภาเทศบาลไดอนุมัตหิ รือไมและในสวนของ
แผนสามป ดูในเรื่องของยุทธศาสตร เพราะผมจําไมไดวาทานใดตอบผมวา
ไมตองยึดอะไรอยางนี้ผมจึงไดขอไวตั้งแตครั้งที่แลวก็ยงั ไมได คือหนึ่งเรื่อง
ยุทธศาสตร สอง แผนสามป และผมกําลังจะขอตอไปในครั้งนี้วาของ
เทศบัญญัติของป ๒๕๕๔ ซึ่งผมอยากจะดูวาการจะใชเงินสะสมนั้นถูกไมอาจ
ถูกจะถูก ยกตัวอยางอยางสมาชิกสรรหาที่เรามานีผ้ มจําไดทา นปลัดกระทรวง
มหาดไทย ทานบอกวานายอําเภอนี้มาเปนสท.สรรหาไดไมผดิ เพราะกฎหมาย
ไมไดหาม แตถามวามันควรหรือไม ในหลักรัฐศาสตรมันควรไมทานก็บอกวา
มันไมนาแลวทานก็ยังพูดที่เลนทีจ่ ริงวาใหมาเปนแลวเดี่ยวจะยายใหไปอยูที่
อื่นจะได ไมตองเปนตรงนีเ้ ลยอยากกราบเรียนวาเฉพาะเงินผูปวยเอดส ผม
ถามทานนายกเทศมนตรีวาทานสามารถทีจ่ ะหาเงินอื่นไดหรือไมและทานมี
อํานาจหรือไม เพราะผมติดใจประเด็นแรกคือทางสท.คุยกันแลว แตไมทํา
ตามที่คุยดวยเหตุอะไร ประเด็นสองผมขอย้ําวาในป ๒๕๕๔ นี้ทานตั้งเงิน

-๓๐-

พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

เอดสไวในรายจายอะไร และก็ตอไปวาทานมีอํานาจทีจ่ ะหาเงินมาใหกบั
ผูปวยเอดสโดยเฉพาะทานตั้งไวในป ๒๕๕๔ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท ทานก็
จะใชเงิน ๖๐,๐๐๐ แตที่ทานขอมาขอใชเงินสะสมเฉพาะทีเ่ กินผมจึงอยากรู
วาในแตละปที่จายกี่คน ระยะเวลาเทาไหร และสุดทายที่ผมบอกวานายก
มีอํานาจที่ไปหาเงินอื่นไดไมแทนทีจ่ ะมาเอาเงินสะสม เพราะมันจายยาก
การจายยากนั้นมันก็สงผลไปใหกบั ผูส ูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส เขา
เดือดรอน ทานไมสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย สุดทายมีหนังสือ
สั่งการมาวาเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรีบจายใหเขา
ไมใชวาเดือนมกราคมจายตอเมือ่ สิ้นเดือนมกราคมไมใช ฉะนั้นเขาบอกใหรบี
จายก็คือวาตองจายใหกอนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น
ในสวนของประเด็นแรกผมขอชี้แจงนะครับวาประเด็นแรกทําไมไมมี
เรื่องบรรจุเขามาในวาระนี้ วันที่ ๑ ที่ ๒ ผมก็มาทีเ่ ทศบาลรอวาจะมีญัตติ
เรื่องนี้เขามา เพือ่ แกไขญัตติ ที่เราคุยกันที่โรงแรมเซนทราลา และ
รับประทานอาหารเย็นและคุณชญาดา ก็ไดไปสอบถามกับฝายกฎหมายหลัง
เวที ก็ไดขอแนะนํามาวา ตองยื่นญัตติเพื่อขอยกเลิกญัตติเดิมที่เราเห็นวาไม
ถูกตอง พอมาวันที่ ๑ ที่ ๒ ผมมาถามก็ไมมี ใครมายื่นญัตติมาเพื่อมาแกไข
ไมมีใครมายื่นก็หารือกับทานเลขานุการสภาเทศบาล หารือกับทาน
ผูอํานวยการกองคลัง คุณเจริญ วาเราจะเอาเรือ่ งนี้มาในวาระอื่นๆ โดยที่
จะใหผูอํานวยการกองคลังชี้แจง ในทีเ่ ราไปถามมาวาในประเด็นนี้ยกเลิก
ญัตติใหถูกตอง ทางผูอํานวยการกองคลังก็มีขอกฎหมาย ซึ่งไดจัดสงเอกสาร
มาซึ่งผมก็อนุมัติใหเขาขี้แจงได ในครั้งแรกเลยก็จะเปนเชิญฝายกฎหมาย
ของทองถิ่นจังหวัด ตกลงไมไดมาเพราะวาไมไดมญ
ี ัตติเสนอมา แตแนวทาง
ความคิดของผมเมื่อมีการขอขัดแยงตามกฎหมายเราก็จะตองทําหนังสือ
ผมไดคุยทั้งฝายสมาชิกสภาเทศบาล และเทศบาลวาเราจะถามไปที่กรม
สงเสริมหรือไม เพื่อใหเขาตอบทาง สํานักปลัดเทศบาลบอกวาถามไปที่
ฝายกฎหมายของทองถิ่นจังหวัดก็พอ เพราะวาในประเด็นนีเ้ ราถามฝายที่
นาเชื่อถือ แลวคือถามผูอํานวยการของฝายสํานักงานกฎหมายกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งก็นาเชื่อถือได กอนหนานั้นทานปรีชาก็
ไปถามผูบรรยายที่มาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ดวยเหมือนกัน แต
เปนเรื่องของงบประมาณ เรื่องการเงินเขาก็ตอบวาไมได แตไมไดตอบเปน
ลายลักษณอกั ษร ในทางปฏิบัติเราไมไดโตแยงหรือวาเปนการ ขัดกันนะครับ
เราเพียงแตขัดแยงในขอกฎหมาย เพราะสภาชุดนี้จะทําอะไรใหถูกตองดวย
กฎหมาย ก็มีมา ๒ ทาง แตทางนีท้ านผูอํานวยการคลังไดมีเอกสารสงมาแลว
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ใหผมเพื่อชี้แจงและมีขอกฎหมายมาดวย แตที่เราถามจากผูอ ํานวยการสํานัก
ฝายกฎหมายกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นนั้นเพียงแคตอบดวยวาจา
ที่นี้ในสวนของทําไมไมมีเรื่องนี้ ปรึกษากันแลวทางสํานักปลัดเทศบาลและ
ทานเลขานุการสภาเทศบาลไดบรรจุเขาในวาระอื่น ๆ แตที่ถามวาทําไมไมมี
ในระเบียบวาระ ก็เนื่องจากวาไมมีการยื่นญัตติเขามา การจะแกไขญัตติตองมี
ญัตติยื่นเขามาแตก็ไมไดนิ่งนอนใจก็ใหไปอยูในวาระอื่น ๆ แตวาระอื่นๆ นั้น
ทานไดชี้แจงก็เพียงแตรบั ทราบ ตอไปขอเชิญทานผูอํานวยการกองคลังชี้แจง
ในประเด็นตอไปครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางสุธนา โสมภีร ตําแหนง
ผูอํานวยการกอง คลัง ตามขอซักถามของทานปรีชา ขอตอบตามลําดับขอ
ดังนี้ เงินจายเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ในหมวดงบกลาง ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ทั้งนี้
เปนไปตามหลักเกณฑการตัง้ งบประมาณของเทศบาล ขอตอไปถามวามี
ผูปวยเอดสกรี่ าย ป ๒๕๕๔ มีผูปวยเอดส ๑๐ ราย ตั้งไว ๖๐,๐๐๐ บาท/ ป
๒๕๕๕ มีปวยเอดสเทาเดิม คือ ๑๐ ราย ยังใชวงเงินเดิมคือ ๖๐,๐๐๐ บาท/ ป
๒๕๕๖ ผูปวยเอดสเพิ่มเปน ๑๒ ราย ตองใชเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐ บาท
สวนที่ขาด ๑๒,๐๐๐ บาท เราขอยกเวนระเบียบปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การเบิกเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ ๒ ป พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๘๙ (๑) ซึ่งขอนี้บอกวาเปนอํานาจของสภาในการใชเงินสะสม
แตเนื่องจากวา ป ๒๕๕๖ เทศบาลไมมีสภาเทศบาล อํานาจอนุมัติโดย
ปลัดกระทรวงมอบใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ ในป
๒๕๕๗ ผูปวยเอดส เพิ่มเปน ๑๔ ราย แตเพิม่ ไมเต็มป เปนการเพิ่มระหวางป
ตองใชเงินจายเบี้ยยังชีพ ทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ บาท จึงขออนุมตั ิจายขาดเงิน
สะสมจากสภาเทศบาล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามที่เปนประเด็นนี้ และ
ถามวาทําไมไมใชเงินอื่นและเทศบาลสามารถหาเงินอื่นไดหรือไม ขอตอบวา
กรณีเงินผูป วยเอดสเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป การกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกําหนด
ไววาเงินอุดหนุนเพื่อการสนับสนุนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป วยเอดสเปน
หนึ่งหัวขอของเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพราะฉะนั้น
การทีเ่ ทศบาลจะจายเงินตองจายเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล โดยตัง้ เปน
รายจายตามงบประมาณ แตเนือ่ งจากวาเทศบาลอาศัยงบประมาณรายจายของป
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๒๕๕๔ ซึง่ ตั้งไว ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไมเพียงพอการจายเงินสวนที่เกินตองขอ
อนุมัติตอสภาเทศบาล ถามวาทําไมไมของบประมาณจาก อบจ. ก็ขอชี้แจง
วาในการใชเงินของ อบจ. จะตองมีการประสานระหวางเทศบาลกับอบจ.
กวาจะไดรับคําตอบผูป วยเอดสคงคอยไมไหวและการใชเงินสะสมจึงถือวา
เปนวิธีการทีร่ วดเร็วและไมผิดระเบียบ ขอชี้แจงเทานี้คะ
กรณีที่ทานวาปรากฏวาการใชเงินสะสมเปนวิธีการที่เหมือนจะงาย
แตกรณีที่ผมถามวาในป ๒๕๕๗ มีหนังสือฉบับหนึ่งวาใหตั้งงบ นี้ไวที่งบกลาง
ใชหรือไม ไมทราบวามีหรือไมหมายความวาในป ๒๕๕๗ เขาใหตั้งงบนี้ไวที่
งบกลาง ผมถามวานายกเทศมนตรีพอจะมีอํานาจอะไรไม เชนมีอํานาจทีจ่ ะ
จายงบกลางไดไม ถานายกมีอํานาจทีจ่ ะจายงบกลางได ผมวา ๓ วัน นาจะได
แตการที่คุณบอกวาไดเสนอไปใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัตกิ วาผูวาจะอนุมัติ
ผมไมรูวาวันหนึ่งถึงหรือเปลา สิ่งที่ทานตองตอบผมวานายกมีอํานาจทีจ่ ะ
จายงบกลางหรือไม
ขออนุญาตชี้แจงวาในสภาวะปกติถาเทศบาลมีนายกเทศมนตรี
มีงบประมาณรายจายประจําป เงินงบกลางที่ไมพอนี้เปนอํานาจ
นายกเทศมนตรีในการโอนเงินงบประมาณอื่นทีเ่ หลือมาใชจา ยไดเลย
มีสมาชิกทานใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม ถาไมมผี มขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเทศบาล รอปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ
ทุกทาน เจาหนาที่และประชาชนผูเ ขารับฟงทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือ
เปนอยางดีทําใหการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสาววัชราพร จันทรมี เจาพนักงานธุรการ ๖ ว ผูจดรายงานการประชุม
นางสาวนุชจนาถ สุภาภพ เจาพนักงานธุรการ ๕ ผูพิมพ /ทาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ไดพิจารณาตรวจรายงาน
การประชุมนี้แลวเมื่อวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นวาถูกตอง
นางชญาดา จิระรัตนกุล กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
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