
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังท่ี ๑  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๕  สิงหำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

…………………………………. 

ผูม้าประชุม 

 ๑.  นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานสภาเทศบาล 

 ๒.  นายประชา คันธวณิช รองประธานสภาเทศบาล 

 ๓.  นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๔.  นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๕.  นายประพันธ์ กระจา่งโฉม สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๖.  นายอาทิตย์ เสนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๗. นายอุทัย สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๘. นายทองอนิทร์   กันธะ สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๙. นายวิรัตน์  ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๐. นางพยอม มณีรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๑. นายจุมพล ศรวีิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๒. นายสวัสดิ์ ฤาชา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๓. นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๔. นายชูชาติ ค าฟู สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๑๕. นายสุเทพ จันทิมา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๖. นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๗. นายธ ารงค์ ปันอิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๘. นายชินวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๙. นายชาตรี  กันทวี เลขานุการสภาเทศบาล 
  

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

๑. นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรี 

๒. นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายดวงจันทร์ ไชยยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๔. นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล 

๕. นายไตรณรงค์ บุญชูศลิป์ ผูอ้ านวยการกองช่าง 

๖. นางกุหลาบ   ไชยมิ่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง 

๗. นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหนา้ส านักปลัด 

         / ๘.นายศรชัย... 



    -๒- 

 

 ๘. นายศรชัย ชมถิ่น ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

 ๙. นายนรินทร์ หลวงปา ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๐. นางสาวเยาวเรศ  กิติลังการ์ ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

๑๑. นางสาวปนัดดา  บัวศิริ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

๑๒. นางวิภาดา วังหลัง หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

๑๓. นางสาวนภัส  เชื้อสะอาด หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

๑๔. นายศุภชัย ค าดอน ครูช านาญการ   

๑๕. นางดารณี        พุทธวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 ๑๖. นางสาวกุลรัสมิ์ พุทธิมา   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

๑๗. นายนัฐพงษ์ ใจเจ็น   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

นายชาตรี  กันทวี    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรองประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ริหาร 

เลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ      

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล

ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชญิทุกท่านยืนขึ้น 

  ประกาศสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ตามที่สภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา

 เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ 

 สิงหาคม  ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

  พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จงึประกาศเรยีกประชุม

   สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  

  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗       

  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจรญิ ประธานสภาเทศบาลเมือง

  เมืองแกนพัฒนา  

ต่อไปขอเรียนเชญิท่านประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุมตอ่ไป 

       / นายสิงห์แก้ว... 

 

 

 



   -๓- 

 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ     สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน บัดนี ้ได้เวลาการประชุมแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาประชุม ๑๗ ท่าน  และเข้าประชุมครบองค์ประชุม 

 แล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  

 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ต่อไประเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวำระที่ ๑  เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให ้  

 ที่ประชุมทราบ 

     - ไม่ม ี

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 

ประธานสภาเทศบาล เมอืงแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓  

 มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

 พร้อมหนังสอืเชญิประชุม 

  มีท่านผูใ้ดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าของท่านประการใดหรือไม่ โปรดเสนอ 

  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใดแล้ว  ผมจะขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   

 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  

 โปรดยกมอืขึน้  มีผู้ยกมือ ๑๗ ท่าน  งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มมีติรับรองรายงาน 

 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 1  

 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวนัที่  2๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

 ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวำระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระที่ ๑ 

    เชิญ  นายสงวน  แก้ วตาติ๊ บ รองนายกเทศมนตรี  รั กษาราชการแทน 

 นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

นายสงวน แก้วตาติ๊บ  เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน กระผม นายสงวน แก้วตาติ๊บ  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน     

 นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  ขอเสนอร่างเทศบัญญั ติงบประมาณ  

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้มาเพื่อโปรดน าเสนอต่อ       

 ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3

 รายละเอียด ดังนี้ 

         / ค าแถลง... 

 



     -๔- 
 

                          ค ำแถลงงบประมำณ 

 ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

  บัดนี ้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จะได้ 

 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ต่อสภาเทศบาลเมือง   

 เมืองแกนพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภา

 เทศบาลฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย

 การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังตอ่ไปนี ้

        1.  สถำนะกำรคลัง 

           1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

          ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560   

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มีสถานะการเงนิ ดังนี้ 

         ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิน้     61,102,369.72  บาท 

         ๑.๑.๒  เงินสะสม         45,218,969.00  บาท 

         ๑.๑.๓  ทุนส ารองเงินสะสม              16,954,580.37 บาท 

         1.1.4  เงินกู้คงค้าง       7,174,134.95 บาท 

 2.  กำรบรหิำรงบประมำณในปีงบประมำณ  2559 

              (1)  รายรับจรงิ  ทั้งสิ้นจ านวน    75,147,719.21 บาท  ประกอบด้วย 

         หมวดภาษีอากร                        753,045.30  บาท 

         หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต   851,678.30  บาท 

         หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       563,959.67  บาท 

         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              202,530.00  บาท 

         หมวดภาษีจัดสรร                  47,697,084.94  บาท 

         หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป                  25,079,421.00  บาท 

 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  26,901,168.16 บาท   

   (๓) รายจ่ายจริง  จ านวน   74,305,274.16 บาท  ประกอบด้วย 

       งบกลาง                                     4,258,834.45 บาท 

 งบบุคลากร(หมวดเงินเดอืน  ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)      

             29,429,217.78 บาท 

 งบด าเนินงาน(หมวดคา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)    

           31,114,551.86 บาท 

 

                / งบลงทุน... 



    -๕- 
 

 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง)        

              7,496,170.07 บาท 

 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                  20,000.00 บาท 

 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงนิอุดหนุน)          1,986,500.00  บาท 
 

   (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  

                     จ านวน  26,901,168.16 บาท 

 3. หลักกำรและเหตุผล 

    โดยที่ เป็นการสมควรตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ             

 พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496     

 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น    

 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๒ และ ๓       

 พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ วรรคสอง คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการบริหารงาน  

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมือง     

 เมืองแกนพัฒนาที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ซึ่งในการจัดท า   

 งบประมาณของเทศบาลเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับ 

 รายรับ) รายละเอียด  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          / ๓.๑ ประมาณการ... 

 

 

 

 

 



-๖- 

 
 

3.1  ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น   105,100,000.00  บำท (หน่ึงร้อยห้ำล้ำนหน่ึงแสนบำทถ้วน)  

แยกรำยละเอียดตำมหมวดรำยรับดังน้ี 
 

  1. รำยได้จัดเก็บเอง                         จ ำนวน     2,379,000.00 บำท รำยละเอียดดังน้ี 

       - หมวดภาษีอากร                           754,000.00      บาท 

       - หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต                           854,500.00      บาท 

       - หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ                           565,500.00      บาท 

       - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                           205,000.00      บาท 

  2. รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  47,721,000.00 บำท  

       รำยละเอียดดังนี้ 
       - หมวดภาษีจัดสรร                        47,721,000.00      บาท 

  3. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน  55,000,000.00  บำท        

       รำยละเอียดดังนี้ 
       -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                        55,000,000.00      บาท 

 
 

3.2  ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  105,100,000.00  บำท(หน่ึงร้อยห้ำล้ำนหน่ึงแสนบำทถ้วน)  

แยกรำยละเอียดตำมลักษณะรำยจ่ำยดังน้ี 
 

1.รำยจ่ำยงบกลำง 

   - งบกลาง 32,822,300.00 บาท 

2.รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

   - งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  และค่าจา้งช่ัวคราว) 37,915,000.00  บาท 
   - งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า

สาธารณูปโภค) 
26,502,200.00  บาท 

   - งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง) 5,934,500.00  บาท 
   - งบเงินอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน) 1,916,000.00  บาท  
   - งบรายจ่ายอื่น (หมาดรายจ่ายอื่น) 10,000.00  บาท 

 

         / เทศบัญญัติ... 

 
 

 

 



-๗- 

        เทศบัญญัต ิ     

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

อ ำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

        
  

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจ 

ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 65  จงึตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบ 

ของสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ 

 
ข้อ 1. เทศบัญญัติ  นีเ้รียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 

 

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้        

         105,100,000   บาท 

  

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ            

         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้  105,100,000  บาท  โดยแยก 

         รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,521,400 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,357,800 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศกึษา 24,785,700 

  แผนงานสาธารณสุข 4,626,550 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 276,200 

  แผนงานเคหะและชุมชน 13,333,650 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,508,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,572,800 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,917,400 

  แผนงานการเกษตร 155,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 223,200 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น   

  แผนงานงบกลาง 32,822,300 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 105,100,000 

                         / ข้อ ๕.ให้... 



 
                 - ๘ –   

 
 

        

 

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

         ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงนิของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรเีมืองเมอืงแกนพัฒนา  มีหนา้ที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 

          จงึเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  วาระที่ ๑ 

 ท่านผู้ใดเห็นสมควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  วาระที่ ๑  โปรดยกมอืขึน้   

มีผู้ยกมือ  ๑๗ ท่าน  งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 มติที่ประชุม   สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติรับหลักการ      

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระที่ ๑   

ด้วยคะแนนเสียง  ๑๗  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง    

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ

พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่ สิบสี่

ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น จึงขอ

เสนอที่ประชุมจะต้องก าหนดเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระที่ ๒ เป็นระยะเวลาเท่าใดเสนอได้ เชญิ 

นายประพันธ์ กระจา่งโฉม  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายประพันธ์ กระจ่างโฉม ขอเสนอระยะเวลา

 การแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ 

  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๓๐ น.  

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะเสนออีกหรอืไม่  

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอผูร้ับรอง   

  ท่านผู้ใดรับรอง  (๑. นายวิรัตน์ ผัดเจรญิ  ๒. นายอาทิตย์ เสนแก้ว 

  ๓. นายจุมพล ศรีวชัิย)                               ) 

  มีสมาชิกสภาเทศบาล  รับรองถูกต้อง        

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรใหก้ าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ตั้งแตว่ันที่ ๑๖    

 สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๓๐ น.  

 โปรดยกมอืขึน้  มีผู้ยกมือ  ๑๗  ท่าน  งดออกเสียง ๑ ท่าน 

                      / มตทิี่... 



-๙- 

 

 มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติก าหนดระยะเวลา

การแปรญัตติ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ 

สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๓๐ น.  ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

 ระยะเวลาการแปรญัตติ 

นายชาตร ีกันทวี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ กระผมนายชาตรี กันทวี     

เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 

 ๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 งบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขอ 

 อนุญาตจา่ยและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเชน่เดียวกับการเสนอญัตติค าแปร 

 ญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน 

 ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด คือ วันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.

 ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.  ตามที่ท่านเสนอไป และระเบียบฯ  

 ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง 

 ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้ค ารับรองจากผู้บริหาร 

 ท้องถิ่น หรอืค าแปรญัตตินัน้ ผูบ้ริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ และข้อ ๖๑ หา้มไม่ให้

 แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีขอ้ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้ 

๑. ดอกเบีย้และเงนิส่งใช้ตน้เงินกู้ 

๒. รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

 หากสมาชิกท่านใดต้องการแปรญัตติให้เสนอค าแปรญัตติตามแบบขอเสนอ  

 แปรญัตติ  

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ขอเพิ่มเติมจากท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ภายในเวลาที่สภาเทศบาลก าหนด คณะผูบ้ริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านผู้ใดเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติลว่งหนา้เป็น

หนังสือต่อคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาเทศบาลได้แต่งตั้งไปแล้ว ในกรณีที่

สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ขอแปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภารับรองอย่างน้อย ๒ 

ท่าน คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล คือ คณะกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. นายอิ่นค า  ฟองสมุทร์ 

๒. นายทองอนิทร์  กันธะ 

๓. นายบุญเลิศ  จันทอน 

            / โดยคณะ... 

 

 



-๑๐- 

 

 โดยคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน จะนั่งประชุมหารือและรับหนังสือค าเสนอ   

แปรญัตติในห้องประชุมสภา จึงแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ และกระผมขอนัด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒                   

และวาระที่ ๓  ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวำระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี  ๒๕๖๐ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   

  เชญิ นายประพันธ์ ชัยอินตา  รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายประพันธ์ ชัยอินตา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกน      

รองนายกเทศมนตรี  พัฒนาทุกท่าน กระผม นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมอืงแกนพัฒนา   

   ญัตติ ที่ ชม ๕๔๗๐๑/๗๑๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัตโิอน

 เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

   เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน

 การติดตั้งมิเตอร์และวางท่อประปา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้ 

หลักการ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร       

     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) ข้อ ๒๗ จึงขอ   

      อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป       

        งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงและ        

       ปรับปรุงครุภัณฑ์ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและ  

       อุปกรณ์  เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์และอุปกรณ์  จ านวน ๑ จุด  

     ณ บริเวณข่วงเมอืงแกน 

เหตุผล 

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีความจ าเป็นในการใช้น้ าเพื่อท าความสะอาด    

 บริเวณข่วงเมืองแกน (ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน) ใช้รดน้ าต้นไม้บริเวณ

 ดังกล่าว และเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการหอ้งน้ าส าหรับประชาชนที่เข้า

 ไปกราบสักการะพระเจ้าสามฝั่งแกน และศาลหลักเมือง จึงขออนุมัติโอนเงิน

 งบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

 

           / ๑.โอนลด... 

 



-๑๑- 
 

  ๑. โอนลด 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑฯ์ ประเภท    

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณที่ตั้ งไว้  ๓๐๐,๐๐๐ บาท   

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๓๙,๒๗๓.๐๓ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐,๒๐๐ บาท  

 งบประมาณคงเหลือ  ๒๒๙,๐๗๓.๐๓  บาท  

  ๒. โอนเพิ่ม  เพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ฯ ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ 

 รายการติดตั้งมิ เตอร์วัดน้ าและอุปกรณ์  งบประมาณจ านวน ๑๐,๒๐๐ บาท 

 (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์และระบบประปา จ านวน 

 ๑ จุด เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตามอ านาจหน้าที่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒ /ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๕๘  

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ 

 และ ๓) ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

 ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเพื่อเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ   

 ขออนุมัตแิละขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาต่อไป  

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม   

   ท่านผู้ใดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปี  ๒๕๖๐ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึน้   

  มีผู้ยกมือ  ๑๗  ท่าน งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

   มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มมีติใหค้วามเห็นชอบ

 อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   

 ด้วยคะแนนเสียง  ๑๗  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่  ๕   เรื่องอื่น ๆ  

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ   ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่  เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล   เชญิ นายวิรัตน ์ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายวิรัตน์  ผัดเจรญิ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายวิรัตน์ ผัดเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

 เมืองแกนพัฒนา วันนี้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

          / งบประมาณ... 



-๑๒- 
 

 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระที่ ๑ ได้ผา่นสภาเรียบร้อยแล้ว และยังคงค้างการ

 พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ได้ก าหนดนัดประชุมในวันที่ ๒๕ สิงหาคม 

 ๒๕๖๐ วันนี้ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลที่ให้มีโอกาสได้พูดในที่ประชุม

 แห่งนี้ เพื่อประโยชน์ของเทศบาล เนื่องจากในขณะนี้และเวลาผ่านไปเป็นเวลาสาม

 เดือนกว่าแล้ว เกิดการทุจริตเงินออมทรัพย์พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและ

 สมาชิกสภาเทศบาล จ านวนผู้เสียหาย ๓๕ ราย เบื้องต้น วันที่ ๑ พฤษภาคม 

 ๒๕๖๐ มีการประชุมโดยท่านนายกจรัส ไชยยา เป็นประธาน และได้มีการบันทึก

 การประชุม ขอพาดพิงถึง นางกุหลาบ ไชยมิ่ง เป็นผู้บันทึกการประชุมไว้  วงเงิน 

 ๑,๓๓๗,๐๐๐ บาท ผู้ที่ถูกทุจริตมีตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

 ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล อีก ๙ คน 

 นอกจากนั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล การประชุมในวันนั้นปรากฏว่า      

 มีผู้รับสารภาพ ๒ คน ที่ได้รับหน้าที่ในการรับผิดชอบเงินออมดังกล่าว เงินออมทรัพย์

 ของพนักงาน มีมาประมาณ 16 ปีก่อน สมัยตั้งแต่กระผมเป็นนายกเทศมนตรี โดยการ

 เสนอหลักการและเหตุผล กระผมเห็นด้วย เพราะเป็นการออมและให้กู้ยืมผู้ที่มีปัญหา

 เรื่องเงิน และมีดอกเบี้ยเป็นเงินปันผลประจ าปี การจะคืนเงินต่อเมื่อลาออก       

 กระผมได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันแรก พอหมดวาระกระผมไม่มั่นใจว่าจะได้รับเลือก 

 เข้ามาอีกหรือไม่ ผมก็ขอลา สองสามวาระแรกที่ผ่านมาได้รับเงนิปันผลคืนถูกต้อง  

 สิ้นปีก็ได้รับเงินปันผลถูกต้อง แต่มาปีนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เงินปันผลก็   

 ยังไม่ได้ ผมก็เลยไปหาข้อมูล ผมไม่ทราบจริง ๆ ว่าที่ผ่านมาไม่มีการทุจริต หรือจะ 

 มีผมก็ไม่ทราบ แต่ผมถือว่าปกติ ผมพยายามเคลื่อนไหวให้ด าเนินการประชุมขึ้น 

 ซึ่งท่านอดีตนายกเทศมนตรีก็ได้ให้มีการประชุม วันที่ ๑ พฤษภาคม 2560 โดย

 เรียกพนักงานทั้งหมด จ านวน 35 รายมาประชุม ปรากฎว่าหลังวันที่ ๑ พฤษภาคม  

 เป็นต้นไปนั้น กระผมได้ยื่นใบลาออกและไม่ให้หักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  

 2560 เพื่อขอเงินออมคืน ปรากฏว่าในเดือนถัดมายังหักเงินเดือนผมอีก เมื่อวันที่  

 ๕ มิถุนายน 2560 มีการประชุมอีกครั้ง ก่อน หน้านั้นผมได้มีการเสนอให้เงินที่หัก 

 อีกหกเดือนหลังจากเงินเหล่านั้นถูกยักยอก จ านวนเงินที่หัก 53,900 บาท มีหลายคน 

 อยู่ รวมผมอยู่ด้วย โดยน าเงินนี้นิ่งไว้ไม่ด าเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น ผมก็ขอร้องว่าเงินนี้ 

 ไม่ได้ถูกโกง การออมสิ้นสุดลงแล้ว หลังจากการโกงโดยปริยาย มีการคืนให้ 

 เรียบร้อยแล้วและผมก็ได้รับคืนแล้วเป็นเงินหมื่นกว่าบาท อันนี้ไม่ติดใจ ปัจจุบัน

 คงเหลือเงิน ๑,๒๘๓,๑00 บาท ปรากฏว่า หลังจากนั้น มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑

 กรกฎาคมและได้เรียกการประชุมโดยไม่ครบจ านวน แต่เกินกึ่งหนึ่ง ผมรู้สึกว่ามี

 ผอ.นรินทร์ กระผม และสมาชิกอีก 6 - 7 คน ซึ่ งก่อนที่จะประชุม พวกเรา         

 พร้อมสมาชิกสภาฯ 6-7 คนนี้ ว่าจะขอพูดในวันนี้เป็นครั้งสุดท้าย ให้ชัดเจนว่า     

 ผูท้ี่ยอมรับสารภาพว่าได้ยักยอกเงนิจะน าเงินมาคืนได้ตามที่เราต้องการหรอืไม่                        

               / ปรากฏว่า... 



-๑๓- 
 

 ปรากฏว่าเขาไม่สามารถให้ค าตอบได้ชัดเจน จะได้เท่าไร แม้กระทั่งจะให้หัก

 เงินเดือนของเขาที่ท างานที่นี่ เดือนละห้าพัน เงินล้านกว่าบาทก็นานถึงสิบปี  วันนั้น

 ไม่เป็นที่ตกลงในที่ประชุม ไม่มีการบันทึกรายงานการประชุม แต่มีพยานบุคคลเกิน 

 ๒๐ คนแน่นอน มีสมาชิกสภา ๗ คน ผมขออนุญาตไม่เอ่ยถึง ผมมีมติให้ ถ้าเป็น

 แบบนี้พวกผมก็ไม่ตกลง ผมบอกวันนั้น อีก ๑๐ วันผมให้โอกาส ให้พิจารณาหา

 ค าตอบ และติดต่อมา ถ้าวันที่ ๒๐ ยังนิ่ง จะไปแจ้งความ อายุความมีถึง ๓ เดือน 

 ซึ่งครบสามเดือนในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถ้าอายุความครบแล้วไปแจ้งความไม่ได้

 ผู้ทุจริตยักยอกทรัพย์จะไม่ได้รับเงินสักบาท ผมได้รับมอบอ านาจจากสมาชิกสภา

 เทศบาล 6-7 คน ไปสถานีต ารวจ พร้อมนายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ สมาชิกสภาฯ  

 เมื่อวันที่ ๒๔ เพื่อยืดอายุความจากสามเดือนเป็นสิบปี ขณะนี้การด าเนินคดีความ 

 และผมได้ไปติดต่อกับต ารวจที่รับแจ้งความ ท่านบอกว่า อาทิตย์นี้จะมีหนังสือถึง

 นายกเทศมนตรี ขออนุมัติเข้ามาสอบหาข้อมูลที่ได้รับแจ้งความว่า มีการโกงเงิน

 หรอืยักยอกเงนิตามข้อหาที่ผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ว่าจริงหรอืไม่ มีขอ้มูล

 อย่างไร บันทึกการประชุมอย่างไร ถ้าสอบสวนได้ข้อมูลตามที่พวกผมไปแจ้งความ

 ครบถ้วน จะเชิญผู้ต้องหาไปสอบอีกครั้ง นี่คือขั้นตอนวิธีการอายุความสิบปี      

 ผมและคณะไม่ได้มีเจตนาที่จะรุนแรง ซึ่งมีอายุความสั้น ถ้าวันนี้ไปแจ้งความก็จะ

 ยืดอายุความสิบปี ความนี้ เป็นคดีอาญายอมความได้ ต้องขออนุญาตท่าน

 ประธานสภาฯ อาจจะมีท่านหนึ่งน าเรียนในที่ประชุมเกี่ยวกับกฎหมาย ความนีย้อม

 ความได้ อาจจะยอมความกันที่โรงพัก โดยข้อตกลงระหว่างผู้เสียหายกับผู้ยักยอก 

 ตกลงกันได้ แจ้งถอนความคดีได้ ถ้าตกลงที่โรงพักไม่ได้ ก็คงส่งให้อัยการและเรียก

 ไปสอบอีกครั้ง ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไปตกลงที่ศาล ผมขอเรียนผา่นท่านประธานสภา

 เทศบาล ขออนุญาตอย่างเป็นทางการถึงหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา ณ วันนี้ นายกเทศมนตรีเราไม่มี มีแต่รองนายกเทศมนตรี

 รักษาการแทน สถาบันแห่งนี้เป็นระดับเมือง คนโกงรับสารภาพยังนั่งลอยหน้า

 ท างานอยู่ หาเงินได้มาส่วนหนึ่งคืนให้ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ หมดอายุความไปแล้วก็

 เหลือความแพ่ง กองบังคับคดีไม่มีอะไรให้ยึดก็จบ แล้วอีกยี่สิบกว่าคนเป็นพนักงาน

 ไม่ไปแจ้งความไม่ทราบเป็นอะไร ผมขอเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ว่ามี

 เครื่องหมายค าถามอยู่ ผมเองก็ยังงง พวกผมเป็นสมาชิกสภา ท่านถูกยักยอก

 ทรัพย์มากกว่าคนอื่นที่อยู่ตรงนี้ ท่านไม่ไปแจ้งความก็เป็นสิทธิ์ของท่าน แต่พวกผม

 ไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์ศรี คนที่จะโกงถูกยักยอกท าไมไม่คิด ผมขอน าเรียนฝากไปถึง

 หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ท่านปลัดฯ เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่เทศบาลเมืองเมือง

 แกนพัฒนา มีการโกงเงินรู้เรื่องกันหมด มีอะไรก็พูดไปตามความจริง ผมไม่กลัว 

 แต่ศักดิ์ศรีวันนี้ เงินผมและพวก ๗ คน ได้แก่ กระผม ท่านรองประธานสภาฯ     

                 / ท่านเกียรตศิักดิ์... 

 



-๑๔- 

 

 ท่านเกียรติศักดิ์ ท่านทองอินทร์ ท่านพยอม ท่านสุเทพ และท่านอธิราช รวมแล้ว

 ๓๒๗,๐๐๐ บาท นอกนั้นหมดอายุความ ที่ผมไปแจ้งความมาจนเป็นเรื่องที่โด่งดัง  

 ไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรแล้ว ขออนุญาตพาดพิงช่ือบุคคล ผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้ คือ 

 นายนรินทร์ หลวงปา รวมทั้ง นางสุภาพร บุญเป็ง และนางปานจรีย์  ยามะศักดิ์ 

 และผู้ที่รู้ข้อมูลการหักเงินโอนเงินเข้าออมทรัพย์คือ ผู้อ านวยการกองคลัง          

 ถ้าผู้อ านวยการไม่เซนต์ ท่านอื่น ๆ ก็ไม่เซนต์ ทุกเดือนจะหักเงินเดือนพวกผม ของ

 ผมหักเดือนละสองพันบาท  ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ตรงนี้ อีกไม่กี่วันพวก

 ผมก็ไม่ทราบว่าจะเข้ามาอยู่ตรงนี้อีกหรือไม่ ขอฝากด้วยว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นได้

 อย่างไร ถ้าหากน าเงินมาให้พวกผม 7 คน จ านวน ๓๒๗,๐๐๐ บาท เรื่องก็จบ  

 ก็จะไปถอนแจ้งความ และขอฝากท่านประธานสภาถึงผู้บริหารและหัวหน้าส่วน 

 ทุกส่วน ที่มีส่วนท างานอยู่ในเทศบาลแห่งนี้ ผมเป็นห่วงแทนพี่น้องประชาชนในเขต

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จ านวน 15,000 คน รวม ๒๗ ชุมชน ขนาดเงิน

 ออมทรัพย์ยังมีการโกง และเงินในเทศบาลจะเป็นอย่างไร แล้วมีใครยื่นมือมา

 ด าเนินการเรื่องนี้ ผมกับพวกไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไร แต่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด แต่ยอม

 ความได้ ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนรวมทั้งผู้บริหาร ได้ดูแลเรื่องนี้ด้วย 

 ขอบคุณครับ  

นายสิงหแ์ก้ว  นาธรรมเจริญ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องเสนออีกหรอืไม่ เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง  

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 

 เมืองเมืองแกนพัฒนา ผมขอเสริมเนื้อหาที่ท่านวิรัตน์ ผัดเจริญ ได้กล่าวไปเมื่อ

 สักครู่ เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ เกรงว่าคดีจะ

 หมดอายุความอาญา ส่วนทางแพ่งยังมีอยู่ ซึ่งตามหลักแล้ว ตามที่คนไหนยักยอก

 เงินไป เป็นความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งยอมความกันได้ ถอนความร้องทุกข์ในเวลาใด ๆ 

 ก็ได้ ในเมื่อเขาได้กระท าผิดลงไป จะชดใช้เงินให้แค่ ๒๕% หรือของร้อยละ ๒๕ 

 ของจ านวนเงินของแต่ละคน และให้ท าหนังสือรับสภาพหนี้ ซึ่งทางพวกผม ๗ คน 

 ก็ไม่ยินยอม หากไม่ด าเนินการรับสภาพหนี้กับผู้กระท าความผิดทั้งสองแล้ว สิทธิ

 ในการน าคดีอาญามาฟ้องจะระงับ ทางออกที่ดีที่สุด เห็นจะเป็นแต่การชดใช้เงิน 

 ที่ผู้เสียหายถูกยักยอกไป เป็นความผิดอาญาที่ยอมความได้ ไม่เหมือนกับอาญา

 แผ่นดิน เช่น คดีลักทรัพย์ เพราะตามกฎหมายคดียักยอกทรัพย์โทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี 

 ต่อการกระท าหนึ่งครั้ง ถ้ามีจ านวนคนมากเท่าไรก็นับไปตามนั้น แต่หากการ

 สอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจพบว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

 ฐานความผิดอื่น เช่น การปลอมแปลงเอกสาร ที่ทราบมาว่ามีการปลอมลายมอืชื่อ  

           / ในการกู้... 



-๑๕- 
 

 ในการกู้ยืม ของกลุ่มออมทรัพย์ ตราโทษก็ไม่เกิน ๓ ปีเช่นกัน แต่ยอมความไม่ได้ 

 อายุความในการแจ้งความอยู่ถึง ๑๐ ปี พนักงานหรือสมาชิกออมทรัพย์คนใด        

 ที่ไม่ได้แจ้งฐานยักยอกทรัพย์ ว่าถูกปลอมลายมือชื่อ ก็ยังสามารถแจ้งความร้องทุกข์

 ได้ แต่มาตรานี้ยอมความไม่ได้ นอกจากนั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

 หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกระท าความผิดด้วย ก็จะถูกด าเนินคดีกฎหมาย

 อาญาตามมาตรา 157 ซึ่งมีอายุความ ๒๐ ปี แต่โทษที่จะลงไม่เกิน ๑๐ ปี 

 ปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ กระผมไม่อยากให้มี

 เหตุการณ์เกิดขึ้นในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเกี่ยวกับการทุจริต  เพราะว่า

 เทศบาลของเราได้รับรางวัลมาหลายรางวัล เรื่องการบริหารงานโปร่งใสต่าง ๆ ซึ่ง

 จะเกี่ยวถึงเรื่องไร้ที่มาของการทุจริตถึงได้รับรางวัลการบริหารงานโปร่งใสใน

 องค์กร และผมไม่ต้องการให้ข้าราชการของเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอก

 ครั้งนี้ ไม่อยากให้ไปติดร่างแหด้วย หากทางเจ้าหน้าที่ต ารวจขอความร่วมมือมา   

 ก็ใหค้วามร่วมมอืกับเขาด้วยดีนะครับ และส่วนข้อเท็จจริงก็ไม่ต้องปั้นเสริมเติมแต่ง

 ก็ให้การไปตามจริง ถ้าหากท่านปกปิดข้อเท็จจริง แต่พยานหลักฐานบางส่วนอาจ

 ยังจับตัวท่าน  ท่านอาจถูกด าเนินคดีรว่มในฐานความผิดร่วมกับพวกยักยอกทรัพย์  

 แล้วท่านจะโดนข้อหาอีกหนึ่งข้อหา คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  ผมขอฝากท่าน

 ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาไว้ ณ ที่นี้ดว้ย  

นายสิงหแ์ก้ว  นาธรรมเจริญ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องเสนออีกหรอืไม่ เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายอิ่นค า ฟองสมุทร ์สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายอิ่นค า ฟองสมุทร์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

 เมืองแกนพัฒนา  ขอพูดเรื่องเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่ผา่นมา ทางกรมชลประทาน 

 ได้มาประชุมเรื่องการขุดฝังท่อระบายน้ า ตั้งแต่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อน าน้ าไป 

 เติมที่ชลประทานแม่แตง ซึ่งวันนั้นก็มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพี่น้อง 

 เกษตรกร เข้าร่วมประชุมจ านวนพอสมควร  สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เป็นการวางแผน 

 ล่วงหน้า วันนั้นมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านก็มีปัญหาเรื่องน้ า ต้องขออนุญาตท่าน 

 รองประพันธ์ ชัยอินตา ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องที่เราจะท าแผนรองรับไว้ก่อน หมายถึง  

 เวลาที่เขาเอาท่อมา จะมีคู คลอง ต่าง ๆ ของเราที่สามารถท าท่อประตูระบายน้ าได้   

 ในส่วนของบ้านช่อแลนั้น ผมจะเสนอให้เขาท าประตูระบายน้ าตรงแยกบริษัท

 ไทธนาลิสซิ่ง  เหตุผลในปัจจุบันนี้น้ าที่น าไปใช้ยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

 ต าบลช่อแลใหม่ และสุสานต าบลช่อแลกลัวว่าจะไม่พอ เพราะทางทิศเหนือใช้   

 ทิศใต้จะไม่พอใช้น้ า อันนีเ้ป็นโอกาสดี บ้านม่วงค าซึ่งเป็นหัวประตูน้ าขอได้ บางสว่น 

 ก็ไปประสานที่กรมชลประทานเอง ในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้ คือ เขาจะขุด 

 มาด้านเหนือถนนและมีพี่น้องบ้านช่อแลมาปรึกษาว่าหลังจากที่ขุดเรียบร้อยน่าจะ    

         / ให้เขาท า... 



-๑๖- 
   

 ให้เขาท าท่อระบายน้ าขนาดเล็กให้เราเป็นบางส่วน ขอฝากคณะท่านผู้บริหารและ 

 กระผมจะได้ประสานไปอีกส่วนหนึ่ง เผื่อเขาขุดเรียบร้อยให้เขาท ารางระบายน้ า

 ขนาดเล็กระบายน้ าลงสู่แม่น้ าปิง ก็จะเป็นผลได้ของเราด้วย ขอบคุณครับ   

นายสิงหแ์ก้ว  นาธรรมเจริญ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องเสนออีกหรอืไม่ เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี เรื่องอื่น ๆ แล้ว  ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    

 คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เสนอแนะการแก้ไขปัญหาของเทศบาลเรา

 ขอปิดการประชุมครับ 

 

  ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๐๐ น. 

 

 

  (ลงช่ือ)  ดารณี  พุทธวงศ์ ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

       (นางดารณี  พุทธวงศ)์ 

            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

 (ลงช่ือ)   ชาตร ี กันทวี  เลขานุการสภาเทศบาล/ตรวจรายงานฯ  

                                                  (นายชาตร ี กันทวี)  

         รองปลัดเทศบาล    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


