
รายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศตําบลชะเมา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 2 
วันจันทร  ที่ 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
ณ.  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

ผูมาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายภักดี  ไฝขาว ประธานสภาเทศบาลตําบล ภักดี  ไฝขาว 
๒ นายอุดร จินดาวงศ รองประธานสภาเทศบาลตาํบล อุดร จินดาวงศ 
๓ นายสักรินทร ธรสินธุ เลขานุการสภา ฯ สักรินทร ธรสินธุ 
๔ นายบุญเทือง โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 บุญเทือง โอเรือง 
๕ นายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 บุญพา ทองประเสริฐ 
๖ นายสาทิพย โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 สาทิพย โอเรือง 
7 นายไพโรจน ปญญาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 ไพโรจน ปญญาวุธ 
8 นายสุเทพ ทิพยเสวก สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 สุเทพ ทิพยเสวก 
9 นางบุญกอง หวามา สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 บุญกอง หวามา 

10 นายทนงศักดิ ์ ชุมขุน สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ทนงศักดิ ์ ชุมขุน 
11 นายสาํราญ ทองแกว สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 สําราญ ทองแกว 
๑2 นายกําพล มากจริง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 กําพล มากจริง 

 
ผูไมมาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายไพศาล เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล  -ลา- 

 
ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายเอกชัย คงปาน นายกเทศมนตรีตาํบลชะเมา เอกชัย คงปาน 
2 นายจรินทร สอ้ิงทอง รองนายกเทศมนตรีฯ จรินทร สอ้ิงทอง 
3 นายวโิรจน สุขเก้ือ รองนายกเทศมนตรีฯ วิโรจน สุขเก้ือ 
4 นางอารี กองทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ อารี กองทอง 
5 นายสมชาย แรกรุน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมชาย แรกรุน 
6 นายสพุรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัด สุพรชัย       ทองเสมอ 
7 นางสาวเสาวณ ี ใหมดวง ผูอํานวยการกองชาง เสาวณ ี ใหมดวง 
8 นางกชพรรณ เรืองทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพรรณ เรืองทอง 

10 นางดรุณ ี สุขเก้ือ ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ ดรุณี สุขเก้ือ 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.30  น. 
เลขานุการสภาฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  กระผมนายสักรินทร  

ธรสินธุ  เลขานุการสภาเทศบาลชะเมา  บัดนี้เห็นวาในท่ีประชุมแหงนี้มาครบองคประชุม
เรียบรอยแลว  เชิญประธานสภาฯ  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ครับ 

ประธานสภาฯ สวัสดีครับทุกทาน  ตอไปก็เขาสูระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 -ไมมี-   

ประธานสภาฯ ครับ  ตอไปก็เขาสูระเบียบวาระท่ี 2  ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
   -ไมมี- 
ประธานสภาฯ ครับ  ตอไปก็เขาสูระเบียบวาระท่ี 3  ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
 3.1 การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ.2560-2562) 
นักวิเคราะหฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ดิฉัน     นางกชพรรณ  เรืองทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  เปน
ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบล
ชะเมาไดประกาศใชแผนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  ไปแลวเม่ือวันท่ี 19  
พฤษภาคม  2559  ซ่ึงโครงการท่ีจะแจงเพ่ิมเติมในวันนี้เปนโครงการท่ีไมไดบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  ตามหนังสือสั่งการของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ผูสูงอายุ  และคนพิการ  จะตองบรรจุไวใน
แผนสามปของเทศบาลตําบลไวดวย  ซ่ึงเราไมไดบรรจุไวในการจัดทําแผนสามป เม่ือป 
2558  แตในปนี้การจัดทําแผนสามปของเราไดประกาศใชไปแลว  จึงตองมีการจัดทํา
แผนเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  และแจงใหกับสมาชิกสภาทราบ  มีจํานวน  4  โครงการท่ี
เพ่ิมเติม  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทางท่ี 1.2 การ
พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม 

- โครงการปรับปรุงระบบประปา บานวัดลาว หมูท่ี 6 โดยทําการกอสราง
หอถังสูง  ขนาดบรรจุไมนอยกวา 15 ลบ.ม. งบประมาณ 700,000.-บาท บรรจุไวในป 
2560   

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
- โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
- โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 
- โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

 สรุปก็คือ  ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) มี
จํานวน  4  โครงการ  มีใครสงสัยจะซักถามบางหรือไม 
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เลขานุการสภาฯ ตามท่ีนักวิเคราะหไดแจงใหทราบไปแลวนั้นบางโครงการแมจะไมไดจายในงบกลางก็ตองมี
ปรากฏไวในแผนพัฒนาสามปไวซ่ึงในปนี้ไมนาจะเร็วเกินไปท่ีจะขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 

ประธานสภาฯ ใครมีอะไรสงสัย  จะซักถามอีกบางหรือไม  หากไมมีเขาสูระเบียบวาระท่ี 4  ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ 
 4.1 ญัตติการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.

2560  วาระแรก (ข้ันรับหลักการ) 
ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีตําบลชะเมาครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม นายเอก

ชัย  คงปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา ขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลชะเมา  ในการชี้แจงใหทานประธานฯ  และสมาชิกสภาทุก
ทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560  ซ่ึงทางหัวหนาสํานักปลัดจะแจงรายละเอียดใหทราบตอไป
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมาครับ 
หัวหนาสํานักปลัดฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผม นายสุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา การเสนอราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอใหทุกทานดูสวนท่ี 1     
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 

 1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
   ในปงบประมาณ พ.ศ.2559  ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
ก. ณ  วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ.2559 
1.1.1 เงินสด           35,625.00 บาท 
1.1.2 เงินฝากธนาคาร   16,904,166.91   บาท 
1.1.3 เงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล      847,632.55 บาท 
1.1.4 เงินสะสม      2,423,125.09 บาท 
1.1.5 ทุนสํารองเงินสะสม       4,808,147.69 บาท 
1.1.6 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน  - โครงการ   
        รวม - บาท 
1.1.7 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน   
    จํานวน 1 โครงการ 4,300,000.00 บาท 
       
1.1.8 เงินกูคงคาง                       -  บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ  ในปงบประมาณ  2559   ณ  วนัที่ 31 กรกฎาคม  2559 
 (1) รายรับจริงทัง้สิ้น  14,725,823.19 บาท  ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร             116,687.80 บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต    2,514.50 บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน    57,931.31 บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย        344,440.00 บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด              91,360.00 บาท 
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   หมวดรายไดจากทนุ                    760.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร         10,462,651.58 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          3,649,478.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค                 - บาท 
  (3) รายจายจริง  จํานวน  10,987,383.08  บาท  ประกอบดวย 
   งบกลาง               789,010.00 บาท 
   งบบุคลากร           5,889,075.00 บาท 
   งบดําเนนิงาน           2,081,996.22 บาท 
   งบลงทุน            1,688,301.86 บาท 
   งบรายจายอ่ืน                              - บาท 
   งบเงินอุดหนุน              539,000.00 บาท 
 (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค               - บาท 
 (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม  จํานวน  1,807,269.28  บาท 
 (6) รายจายที่จายจากเงินทนุสาํรองเงินสะสม  จาํนวน  1,428,000.00  บาท 
    

หัวหนาสํานักปลัด คําแถลงงบประมาณ  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  และรายละเอียด
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  2560  ซ่ึงมีดังตอไปนี้  

 
คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายรับ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 

รายได 
รายรับจริง 
ป 2558 

ประมาณการ 
ป 2559 

ประมาณการ 
ป 2560 

รายไดจัดเก็บ    
 หมวดภาษีอากร 111,752.04 128,000.00 153,000.00 
 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  ใบอนุญาต 86,372.00 2,000.00 15,000.00 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 89,570,.76 100,000.00 100,000.00 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 422,025.00 420,000.00 500,000.00 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 139,300.00 100,000.00 132,000.00 
 รวมรายไดจัดเก็บ 849,019.80 750,000.00 900,000.00 

    รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
องถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 13,208,575.49 13,150,000.00 13,750,000.00 
รวมรายไดท่ีรฐับาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

13,208,575.49 13,150,000.00 13,750,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 4,110,702.00 4,800,000.00 12,750,000.00 
รวมรายไดท่ีรฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4,110,702.00 4,800,000.00 12,750,000.00 

รวม 18,168,297.29 18,700,000.00 27,400,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 

รายจาย รายจายจริงป 2557 ประมาณการป 2558 ประมาณการป 2559 
จายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 657,382.00 1,479,540.00 9,552,100.00 
 งบบุคลากร 6,588,504.00 8,004,960.00 8,236,200.00 
 งบดําเนินงาน 3,448,116.90 5,629,000.00 5,150,000.00 
 งบลงทุน 4,540,300.00 2,750,500.00 3,607,200.00 
 งบรายจายอ่ืน 25,000.00 30,000.00 10,000.00 
 งบเงินอุดหนุน 697,500.00 806,000.00 844,500.00 

รวมจายจากงบประมาณ 15,956,802.90 18,700,000.00 27,400,000.00 
รวม 15,956,802.90 18,700,000.00 27,400,000.00 

 

หัวหนาสํานักปลัดฯ ตอไป  ใหสมาชิกสภาฯ  ดูสวนท่ี 2  เทศบัญญัติ  ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ  2560  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,937,600 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 1,182,000 
     แผนงานสาธารณสุข 82,500 
     แผนงานสังคมสงเคราะห 190,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 4,986,800 
     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 120,000 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 395,000 
ดานการเศรษฐกจิ  
     แผนงานการเกษตร 150,000 
     แผนงานการพาณิชย 1,724,000 
ดานการดําเนินงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 9,552,100 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 27,400,000 

 

ประธานสภาฯ ตอไปผมจะเปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปรายในรายละเอียดเนื้อหาครับ  มีสมาชิกสภาฯ  
ทานใดสงสัยรายการใดบาง  เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ตามท่ีไดกลาวไปแลว  ในการตั้งงบประมาณรายจายมีหลายรายการท่ีใชจายไมพอ  เชน 
คาไฟฟาระบบประปาของหมูบาน   ในสวนท่ีมีเพ่ิมข้ึนและท่ีมีอยูเดิมแลว  ตองขออนุมัติ
โอนไปตั้งจายในรายการใหม  จากสภาฯ  แตท่ีสําคัญก็คืองบลงทุนท่ีนําไปจายตาม
โครงการตางๆ  ท่ีมาจากสมาชิกสภาฯ  ไดปรึกษาชางวามีอยูในแผนพัฒนาสามปหรือไม  
ใชงบประมาณเทาใด  ติดขัดในเรื่องพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการหรือไมอยางไร  ประมาณการ
รายรับ-จายแลวเหลือเทาใดแลวก็ไปจายในงบลงทุนเทาใด  ในวันนี้เปนการเสนอญัตติฯ  
ใหสภาฯ  พิจารณาในวาระแรก (ข้ันรับหลักการ)  
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ประธานสภาฯ ครับ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัยอีกหรือไม  เชิญครับ 
สท. เขต 1 กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผม  นายบุญพา  ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  ขอถาม  3  เรื่อง  ดังนี้   
1. คาเลาเรียนการศึกษา 
2. คาเชาบานกองชาง  มี  2  คน 
3. มอเตอร หรือซัมเมอรต  ใหจัดซ้ือสํารองไวบางพอเสียจะไดซอมไดเลย 

เลขานุการสภาฯ ผมขอตอบเลยแลวกัน  เปนเรื่องๆ   
   1. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ทางกองชางมี 2 คน  ตอนนี้มีสิทธิเบิกไดอยู  1  

คน  ณ  ขณะนี้  และทุกสวนก็สามารถเบิกไดตามสิทธิท่ีถูกตอง 
   2. คาเชาบานกองชางในตอนนี้มีผูเบิก 2  คน  และตั้งรองรับกับตําแหนงใหมไว  

1  อัตรา  ซ่ึงมีวางอยู  2  ตําแหนง 
   3. ซัมเมอรตเปนครุภัณฑสามารถท่ีจะจัดซ้ือสํารองไวไดเลย  เพราะเรามีระบบ

ประปาครอบคลุมทุกหมูบานซ่ึงมีจํานวนมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   สวนรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  รายจายตางๆ จะ

ตั้งไวเหมือนเดิม  ท่ีแตกตางไปก็คือโครงการท่ีอยูในรายจายงบลงทุน นอกเหนือจากนั้น
เปนงบอุดหนุนหนวยงานอ่ืนๆ สวนการจัดทํางบประมาณแตละปก็ปรับเพ่ิมข้ึนไดไมเกิน 
10% 

ประธานสภาฯ ครับ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัยอีกหรือไม  เชิญครับ   
สท. เขต 1 กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผม  นายบุญพา  ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  ขอถามวา  10%  จะเพ่ิมได
สักเทาไหร 

เลขานุการสภาฯ สมมุติวา 10%  ของเงินจํานวน  10  ลานบาท  ก็คือเงินจํานวน  1  ลานบาท  คงพอจะ
เขาใจนะครับ  ในสวนของโครงการในเทศบัญญัติฯ  ใหสมาชิกสภาฯ  ทุกทานดูโครงการ
ในหมูบานของทานเอง หรือเขตรับผิดชอบใหเรียบรอยดวย  วาถูกตองหรือไมครับ  
เพราะวาทุกโครงการจะมีอยูในแผนพัฒนาสามปอยูแลว 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 
นายกเทศมนตรีฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม นายเอก

ชัย  คงปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา โครงการท่ีผูใหญบานไดทวงติงมาวาจัดลําดับ
ไวแลวไมบรรจุไวในเทศบัญญัติฯ  บางโครงการจํานวนเงินมากเกินไป  เกินความสามารถ
ของเทศบาลตําบลก็ไมสามารถทําไดครับ 

ประธานสภาฯ ในการจัดทําโครงการท่ีนํามาบรรจุไวในเทศบัญญัติฯ  ใหจัดทําหนังสืออุทิศท่ีดินให
เรียบรอยแลวกอนท่ีจะนําโครงการมาบรรจุดวยนะครับ  เพราะจะมีปญหาเม่ือดําเนินการ
กอสรางโครงการ  ในการขออุทิศท่ีดิน  ขอยกตัวอยาง เชน  ขออุทิศท่ีดิน 8 เมตร  ขาง
ละ 4 เมตร เปนคูเสีย 4 เมตร  ตั้งริมคูไป  1  เมตร เพ่ือกันน้ํา  แตพอตั้งดินเปนคันดินไว
จริง 3 เมตร  กลายเปนวารวมคูกับท่ีตั้งดินไว  7  เมตรแลว  ทีนี้ก็เจาของท่ีดินก็เสียท่ีดิน
ไปอีก 
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ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 
นายกเทศมนตรีฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม นายเอก

ชัย  คงปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  ในเรื่องของคันดินนั้นใหทางกองชางปรึกษา
กับทางชลประทานใหแลวกันครับ  สวนเรื่องการจัดซ้ือครุภัณฑรถกระบะ  นอกจากจะใช
ประโยชนในงานการซอมแซมประปาแลว  จะทําใหเปนรถประชาสัมพันธดวย 

ประธานสภาฯ ครับ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัยอีกหรือไม   
หากไมมี  ขอมตท่ีิประชุมในวาระแรก  ข้ันรับหลักการ  สมาชิกทานใดเห็นควร

รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
เชิญยกมือครับ   

มติท่ีประชุม รับหลักการ  11  เสียง 
ไมรับหลักการ    -   เสียง 
งดออกเสียง    -  เสียง 

ถือวาท่ีประชุมแหงนี้มีมติเปนเอกฉันท  รับหลักการรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560   

ประธานสภาฯ ครับกอนท่ีจะมีการดําเนินการข้ันตอไป  ก็ขอใหเลขานุการสภาฯ  ไดชี้แจงถึงระเบียบ  
และขอกฎหมาย  ใหสมาชิกสภาฯ  ทุกทานทราบกอน  เชิญเลขานุการสภาฯ  ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  สมาชิกสภาฯ  ทุกทาน  สําหรับญัตตินี้เปนญัตติเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายฯ  ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  ไดกําหนดไวในขอท่ี 45  ขอท่ี 47  49  50  และขอท่ี 52  
ซ่ึงสรุปความไดวา  ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณา  3  วาระรวดเดียว
ไมได  สําหรับรางเทศบัญญัติวาระท่ี 1  ใหท่ีประชุมสภาปรึกษาในหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภา
ประสงคจะอภิปรายหามมิใหลงมติกอนท่ีสมาชิกไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  
และกอนการพิจารณาในวาระท่ี 2  และในวาระท่ี 3  ใหกําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติไว
ไมนอยกวา  24  ชั่วโมง  นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติแหงนั้น
แลว  โดยใหประธานสภาสงรางเทศบัญญัติไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและท่ี
ประชุมตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวยเม่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองสงรางเทศบัญญัตินั้นตามรางเดิมและ
ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นเสนอตอประธานสภาฯ  
และประธานสภาฯ  สงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาฯ ไมนอยกวา 24 ชั่วโมงกอนวันประชุม
พิจารณาการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระท่ี 2 และในวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปรายและ
ใหท่ีประชุมสภาลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม  

ประธานสภาฯ ตอไปขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติพรอมผูรับรอง ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ  ไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย 

เลขานุการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗       
ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา

สามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
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  (2)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน กรณีองคการบริหารสวน
จังหวัด บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญท้ัง
คณะไมได ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผูเปน
หรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการวิสามัญไดไมเกิน
หนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ขอ 105 ภายใตขอบังคับขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอ่ืน ๆ  ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร 
ถามีความจําเปนคณะกรรมการแตละคณะอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซ่ึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน แลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ขอ 107 ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิก
สภาทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอ ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสอง
คน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  การเสนอชื่อใหเสนอโดยไม
จํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใช
บังคับโดยอนุโลม (ใชตามขอ 8) 

  ครับในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ผมขอใหเสนอทีละทานถามีผู
เสนอมากกวา 1 ทาน ก็ใหขอมติเลือกทานท่ี 1 กอน แลวคอยเสนอคณะกรรมการคน
ตอไปครับ   

ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติวาจะใหมีคณะกรรมการก่ีคน เชิญครับ 
 

สท.เขต 1 เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายไพโรจน  ปญญาวุธ ขอ
เสนอคณะกรรมการแปรญัติฯ จํานวน  3  คน ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  คน  เชิญครับ 
สท.เขต 1 กระผมนายสุเทพ  ทิพยเสวก   สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1   
สท.เขต 2 กระผมนายทนงศักดิ์  ชุมขุน สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 2   
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกบางหรือไม  หากไมมี  ขอมติท่ีประชุม       

เชิญครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท 
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ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  จํานวน  3  คน   

ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี 1  เชิญ
ครับ 

สท.เขต 1 เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  กระผมนายสุเทพ  ทิพยเสวก  สท.เขต 
1  ผมขอเสนอ  นายไพโรจน  ปญญาวุธ  สท.เขต 1  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ครับ   

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  คน  เชิญครับ 
สท.เขต 1 กระผมนายอุดร  จินดาวงค  สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1   
สท.เขต 2 กระผมนายทนงศักดิ์  ชุมขุน   สท.เขต 2  เปนผูรับรองคนท่ี 2  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนออีกหรือไม   

หากไมมี  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี 2   ตอไป
ครับ 

สท.เขต 1 เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ทุกทาน  กระผมนายไพโรจน  ปญญาวุธ  สท.
เขต 1  ผมขอเสนอ  นายอุดร จินดาวงค  สท.เขต 1  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  ทาน  เชิญครับ 
สท.เขต 2 กระผมนายสุเทพ ทิพยเสวก    สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1   
สท.เขต 2 ดิฉันนายบุญเทือง  โอเรือง  สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 2   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนออีกหรือไม   

หากไมมีเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี 3  ตอไป
ครับ 

สท.เขต 1 เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ทุกทาน  กระผมนายสุเทพ  ทิพยเสวก  สท.
เขต 1  ผมขอเสนอ  นายสําราญ  ทองแกว  สท.เขต 2  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
สท.เขต 1 กระผมนายบุญพา  ทองประเสริฐ  สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1  ครับ 
สท.เขต 1 กระผมนายไพโรจน  ปญญาวุธ   สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 2  ครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใด  เสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม  หากไมมี  ถือวาสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลชะเมา  ไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2560  จํานวน  3  คน  ครบตามท่ีเสนอ  มีรายชื่อดังนี้ 

1. นายไพโรจน  ปญญาวุธ 
2. นายอุดร จินดาวงค 
3. นายสําราญ ทองแกว 
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ตอไปเปนการกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีมิไดเปนกรรมการ
แปรญัตติฯ  ไดเสนอคําแปรญัตติฯ  ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท้ังนี้ไมนอยกวา 24 
ชม. นับแตสภาเทศบาลตําบลมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
ดังกลาว ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 45 วรรคสาม  
การกําหนดสถานท่ีท่ีจะยื่นคําแปรญัตติฯ  การกําหนดใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไดมี
ระยะเวลาประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติท่ีรับมาจากสมาชิกสภาฯ  วาจะกําหนดให
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  พิจารณาคําแปรญัตติฯ ท่ีรับมาก่ีวัน  ตั้งแตวันไหนถึงวันไหน  
เวลาใดถึงเวลาใด  ในแตละวันรวมท้ังสถานท่ี  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ประชุม
พิจารณา ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  ขอ 49  ฉะนั้น  
หากสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนอคําแปรญัตติฯ   ก็ใหยื่นหนังสือตอคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ  ตอไป  สมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนอเชิญครับ  

 
สท.เขต 1 เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  กระผมนายสุเทพ  ทิพยเสวก  สท.

เขต 1  ขอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  จํานวน  4  วัน  ดังนี้ 
1. ในวันจันทร   ท่ี 15 สิงหาคม 2559   ตั้งแตเวลา 14.00 - 18.00 น.   
2. ในวันอังคาร  ท่ี 16 สิงหาคม 2559   ตั้งแตเวลา 08.00 - 18.00 น. 
3. ในวันพุธ ท่ี 17 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 - 18.00 น. 
4. ในวันพฤหัสบดี ท่ี 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 - 12.00 น. 
พรอมสรุปผลคําแปรญัตติใหแลวเสร็จ  โดยกําหนดสถานท่ีย่ืนคําแปรญัตติฯ 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
สท.เขต 2 ดิฉันนางบุญกอง  หวามา   สท.เขต 2  เปนผูรับรองคนท่ี 1  ครับ 
สท.เขต 2 กระผมนายทะนงศักดิ์ ชุมขุน   สท.เขต 2  เปนผูรับรองคนท่ี 2  ครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม  หากไมมีสมาชิกสภาฯ  ทานใด

เพ่ิมเติมอะไรอีก  ก็ขอมติท่ีประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดเห็นชอบตามท่ีสมาชิก
สภาฯ  เสนอเชิญยกมือครับ   

 

มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท 
 

ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท  กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  จํานวน 4 
วัน  ดังนี้ 

1. ในวันจันทร   ท่ี 15 สิงหาคม 2559   ตั้งแตเวลา 14.00 - 18.00 น.   
2. ในวันอังคาร  ท่ี 16 สิงหาคม 2559   ตั้งแตเวลา 08.00 - 18.00 น. 
3. ในวันพุธ ท่ี 17 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 - 18.00 น. 
4. ในวันพฤหัสบดี ท่ี 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 - 12.00 น. 

ประธานสภา  ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใด  จะซักถามอะไรบาง  เชิญครับ 
สท. เขต 1 กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผม  นายบุญพา  ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  เก่ียวกับมาตรน้ํา  ถาจะให
ขยับการติดตั้งมาตรน้ํามาอยูท่ีทอเมนหลักติดกับถนนไมใชไปอยูท่ีใตถุนบานจะไดหรือไม  
ตอไปถาจะมีการติดตั้งมาตรวัดน้ําอีก  หรือจะใหทําอยางไรดีครับ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาสํานักปลัดครับ 
หัวหนาสํานักปลัดฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผม นายสุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา เก่ียวกับการเก็บ
คาน้ํา  หรือการติดตั้งมาตรวัดน้ํานั้น  จะตองทําเปนขอบังคับประปา  หรือจะทําเปนตัว
ประกาศออกมาถือวาเปนการบังคับใชไดครับ 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ทุกทาน   กระผมนายเอกชัย  คงปาน  

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  เรื่อง  ถนน  เก่ียวกับรถบรรทุกท่ีนําหนักเกิน  ทางกํานัน
ตําบลทาเรือเขาบอกวาเขาไมใหวิ่งผานทางเขาหากรถน้ําหนักเกินจะทําใหถนนเสียหาย  
สวนทางตําบลบางจากถาเขาหามผานไดของเราก็ไมเปนไร  สวนทางตําบลดอนตรอของ
เขาก็หามผานอยูแลว     

ประธานสภาฯ ครับ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม  ขอเชิญครับ   
หากไมมีอะไรแลว  ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ  ท่ีจะปรับ เพ่ิม ลด รายการใดในราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2560  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เพ่ือ
เสนอสภาฯ ในคราวนัดประชุมครั้งตอไป  วันนี้หากไมมีอะไรแลว  ก็ขอปดการประชุมแต
เพียงเทานี้   

 
ปดการประชุม เวลา  12.15  น.  ครับ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)       สักรินทร  ธรสินธุ      ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นายสักรินทร ธรสินธุ) 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
    ลงชื่อ       ทนงศักดิ์  ชุมขุน      (ลงชื่อ)    ไพโรจน  ปญญาวุธ   (ลงชื่อ)   สุเทพ  ทิพยเสวก 
            (นายทนงศักดิ์  ชุมขุน)            (นายไพโรจน   ปญญาวุธ)      (นายสุเทพ  ทิพยเสวก) 
 
 
 
        (ลงชื่อ)       ภักดี  ไฝขาว         

(นายภักดี   ไฝขาว) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

 
 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เม่ือคราวการประชุมสภาฯ   
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