
 รายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศตําบลชะเมา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 3 
วันพุธ  ที่ 24  เดือน 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 
4 นายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 บุญพา ทองประเสริฐ 
5 นายบุญเทือง โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 สาทิพย โอเรือง 
6 นายไพโรจน ปญญาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 ไพโรจน ปญญาวุธ 
7 นายสุเทพ ทิพยเสวก สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 สุเทพ ทิพยเสวก 
8 นางบุญกอง หวามา สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 บุญกอง หวามา 
9 นายทนงศักดิ ์ ชุมขุน สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ทนงศักดิ ์ ชุมขุน 

10 นายไพศาล เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ไพศาล เจริญสุข 
11 นายสาํราญ ทองแกว สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 สําราญ ทองแกว 
12 นายกําพล มากจริง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 กําพล มากจริง 

 
ผูไมมาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายสาทิพย โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล  - 

 
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 นางนิตยา สุขขาว ผูอํานวยการกองคลัง นิตยา สุขขาว 

10 นางดรุณ ี สุขเก้ือ ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ ดรุณี สุขเก้ือ 
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เร่ิมประชุม  เวลา  10.25  น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน  ประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  กระผมนายสักรินทร  ธรสินธุ  

เลขานุการสภาเทศบาลชะเมา  บัดนี้เห็นวาในที่ประชุมแหงนี้มาครบองคประชุมเรียบรอยแลว  
เชิญประธานสภาฯ  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ครับ 

ประธานสภาฯ ในวันนี้เปนการประชุมสมยัสามญั  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 3/2559  ตอไปก็เขาสูระเบียบวาระการ
ประชุม   

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 
    -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  วันท่ี 3 สิงหาคม  2559 
ประธานสภาฯ ครับขอใหสมาชิกตรวจดูตามเอกสารท่ีแจกใหกับสมาชิกทุกทานแลว  ครับเชิญเลขานุการ

สภาฯ  สรุปรายงานการประชุมครับ 
เลขานุการสภาฯ ครับ  ผมขอสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  

ครั้งท่ี 1  วันท่ี 3  สิงหาคม  2559  ใหทุกคนฟงครับ  มีสาระสําคัญดังนี้ครับ 
- ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  ไมมี 
- ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  วันท่ี 3  สิงหาคม  2559
ไมมีผูแกไข  ถือวารับรองรายงานการประชุม 

    -ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 3.1 การประกาศการใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-

2561) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ไดแจงเรื่องการประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-
2561) ซ่ึงไดประกาศไปแลวเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
ใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  
และไดประกาศไปแลว  เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม  2559  
รายละเอียดชื่อของโครงการมีขอผิดพลาด  ดังนี้ 

  1. หนาท่ี 29 ลําดับท่ี 57 และลําดับท่ี 61 โครงการ
ปรับปรุงถนนสายปากลวย–หนําหยอม หมูท่ี 2 แกไขเปน
โครงการปรับปรุงถนนสายนางแดง-หนําหยอม หมูท่ี 2 

  2. หนาท่ี 42 ลําดับท่ี 133 โครงการปรับปรุงถนน
ขอบเหมืองพระราชดําริปากทางนานายถาวร-นานายถาวร
สุดสาย พรอมวางทอ หมูท่ี 6  แกไขเปนโครงการบุกเบิก
ถนนขอบเหมืองพระราชดําริปากทางนานายถาวร-นานาย
ถาวรสุดสาย พรอมวางทอ หมูท่ี 6   
 3. หนาท่ี 45 ลําดับท่ี 154 โครงการปรับปรุงถนน
สายบานนายเ พ่ือม -บานนายฝาก หมู ท่ี  7 แก ไขเปน
โครงการบุกเบิกถนนสายบานนายเพ่ือม-บานนายฝาก     
หมูท่ี 7   
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  เพ่ือแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
25560-2562) ใหถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงคและ
สาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

- ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ   
4.1 เสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

โครงการจัดซ้ือรถตักหนา–ขุดหลัง (BACKHOE-LOADER) 
ลอยาง  แบบขับเคลื่อนสี่ลอ  ชนิดสี่ลอเทากัน  จํานวน  1  
คัน  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2558  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

- ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่องอ่ืน ๆ  มีดังนี้ 

1. การติดตามงานตามภารกิจของ อปท. ในพ้ืนท่ี
อําเภอปากพนัง  ในวันท่ี 20 กันยายน 259 เวลา 
13.30-16.30 น. ณ ศาลาประชาคมอําเภอปากพนัง 

2. วันแม จัดกิจกรรมในวันท่ี 11 สิงหาคม 2559  
รวมปลูกตนไม และปลอยปลา 
  3. การแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชาพิจารณ  

แบงเปนเขตละ 1 ครั้ง เปน 2 ครั้ง เนื่องจากการกูเงินจาก

กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือกอสราง

อาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) และจัดหารถยนต

บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงคจากสถาบันการเงิน 

(ธนาคาร) ของเทศบาลตําบลชะเมา   

4.  แจ งประชาสั ม พันธ กํ าหนดการบริ การรั บ

ลงทะเบียนนอกสถานท่ีตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือ

สวัสดิการแหงรัฐ โดยธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาปากพนังฝง

ตะวันตก ในวันท่ี 9  สิงหาคม 2559  เวลา 10.00-

12.00 น.  ณ  อาคารศาลาเอนกประสงคประจําตําบลชะ

เมา หมูท่ี 6 (หนาวัดลาว) 

5. สอบถามวาคนพิการจํานวน 21 คน จะอานใหฟง

เปนรายหมูบานหากผูพิการคนใดเสียชีวิตแลวใหแจงดวย

คะ สรุปวาผูพิการท้ัง 21 คน ยังมีชีวิตอยู   

ประธานสภาฯ ครับเลขานุการสภาฯ  สรุปรายงานการประชุมใหสมาชิกฟงไปเรียบรอยแลว  สมาชิกทาน
ใดสงสัยจะสอบถาม  หรือแกไขอะไรอีกบางหรือไม  ขอเชิญไดครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบาง  เชิญครับ  หากไมมี  ขอมติท่ีประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครับ 
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มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท 
 

ประธานสภาฯ  ถือวาท่ีประชุมแหงนี้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2559  
วันท่ี 3  สิงหาคม  2559  ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 3 

 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง  คางพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 3.1 รางเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 (วาระที่ 2 ขั้น

แปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นใหความเห็นชอบตราเปนเทศบัญญัต)ิ 
ประธานสภาฯ กอนเขาสูระเบียบวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  สืบเนื่องจากการประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 

2559  เปนการประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560  
ตามที่ผูบริหารไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560  
เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลตําบลชะเมา ใหสมาชิกสภาฯ  พิจารณาและอภิปรายและสภา
เทศบาลตําบลชะเมา  ไดมีมติรับหลักการไปแลวนั้น  ในวันนี้เปนวันที่จะตองดําเนินการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ซึ่งในที่ประชุมได
เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ  จํานวน  3  ทาน  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมาคร้ัง
กอน  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ  เชิญครับ 

ประธานกรรมการฯ เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  และผูเขารวมประชุมทุก
ทาน  กระผมนายไพโรจน  ปญญาวุธ  ประธานกรรมการแปรญัตติฯ   

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลชะเมา  ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจําป  ๒๕๕9  เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม  2559  ไดมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 นั้น และไดมีมติท่ีประชุมแตงตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ทาน ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมเพ่ือ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕60  เม่ือวันพฤหัสบดี       
ท่ี 18  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.0๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลชะ
เมา 

 

  ในการนี้คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสรุปและรายงานผลการพิจารณาคําแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ดังตอไปนี้ 

  1. ผูเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 

     - ไมมี – 
  2. ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2560 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีความเห็นวา  เห็นควรยึดตามรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560  ตามท่ีผูบริหารเทศบาลตําบล   
ชะเมาเสนอ   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนินการตอไป 
เลขานุการสภาฯ  สืบเนื่องมาจากการประชุมเม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม  2559  สมาชิกสภาฯ  ไดรับ

หลักการรางเทศบัญญัติฯ  และไดมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  3  คน  
และคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไดคัดเลือกกันเอง  โดยใหนายไพโรจน  ปญญาวุธ  เปน
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  โดยกําหนดรับคําแปรญัตติฯ  ดังนี้ 
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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. 

และไดสรุปและรายงานผลการพิจารณาคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ดังตอไปนี้ 

๑. ผูเสนอขอแปรญัตติผูเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

     - ไมมี – 
   2. ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   คณะกรรมการแปรญัตติ มีความเห็นวา เห็นควรยึดตามรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามท่ีผูบริหารเทศบาลตําบล    
ชะเมาเสนอ 

ประธานสภาฯ  เชิญหัวหนาสํานักปลัดครับ 
หัวหนาสํานักปลัดฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผม นายสุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา  งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 27,400,000.-บาท  
โดยจํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึนก็มี เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  และผูพิการ  เปนภาระกิจ
ท่ีตั้งจายจากงบประมาณในปนี้นั้นเพ่ิมข้ึนประมาณ 7-8 ลานบาทดวยครับ 

ประธานสภาฯ ครับประธานกรรมการแปรญัตติฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2559  เรียบรอยแลว  ซ่ึงเห็นไดวาคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  ยึดตามรางเดิมของผูบริหารท่ีเสนอตอสภาเทศบาลตําบลชะเมาครับ  สมาชิก
สภาทานใดมีอะไรสงสัยอีกบางหรือไม   

ในเม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุมจากสภาเทศบาลตําบลชะเมาครับ  วาเห็นดวยกับท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  หรือไม  ถาเห็นดวยโปรดยกมือครับ 

 
มติท่ีประชุม เห็นดวย ยกมือ  11  เสียง 
 ไมเห็นดวย ยกมือ    -   เสียง 
 งดออกเสียง ยกมือ    -  เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมแหงนี้มีมติเปนเอกฉันท  เห็นดวยตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได

สรุปและรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติฯ (วาระท่ี 2)  
    ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ี 3  ข้ันใหความเห็นชอบตราเปนเทศบัญญัติฯ 
ประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  ทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2560  เชิญยกมือครับ   
มติท่ีประชุม เห็นดวย ยกมือ  11  เสียง 
 ไมเห็นดวย ยกมือ    -   เสียง 
 งดออกเสียง ยกมือ    -  เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมแหงนี้มีมติเปนเอกฉันท  ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560  ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 4   
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ 
 4.1 ขออนุมัติกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือสถาบันการเงิน 

(ธนาคาร) เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) ของเทศบาลตําบลชะเมา  
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  วาระแรก (ข้ันรับหลักการ) 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ทุกทาน   กระผมนายเอกชัย  คงปาน  

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  ในการขออนุมัติกูเงินจากสถาบันการเงิน  ไมวาจาก ก.ส.ท. 
หรือธนาคาร  เราตองเช็ครายรับยอนหลังสามปจนถึงปจจุบัน  ในวันนี้ยังขออนุมัติจาก
สภาฯ  ไมไดเนื่องจากตองรอใหทางกองคลังปดบัญชีของปงบประมาณ พ.ศ.2559 ให
เสร็จสิ้นเสียกอน  จึงขอถอนญัตติท่ีเสนอในวาระท่ี 4  ออกจากระเบียบวาระครับ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาสํานักปลัดแจงรายละเอียดใหทราบครับ 
หัวหนาสํานักปลัดฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผม  นายสุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) ขอ 55 การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการ
แกไขขอความในญัตติรางขอบัญญัติซ่ึงเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติ  การ
ขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรองหรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติจะกระทําเม่ือใดก็ได 
เวนแตญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบวาระแลว ตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินหรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติตองไดรับความยินยอมจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติท่ียังไมไดจัดเขาระเบียบวาระ หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปร
ญัตติไมอยูในบังคับของวรรคหนึ่ง   

   ดังนั้น  การขอถอนญัตติในสภาฯ  ใหสภาฯ  เห็นชอบดวย  โดยใหผูท่ีเสนอญัตติ
เปนผูถอนญัตติ  ซ่ึงในครั้งนี้เหตุผลท่ีผูบริหารขอถอนญัตติเพ่ือใหปดบัญชีปงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2559  ใหเสร็จสิ้นกอนก็ในวันท่ี 30  กันยายน  2559  เพ่ือจะ
ไดขออนุมัติกูไดเพ่ิมข้ึนอีก  เชน  จากเดิมกูได 7 ลานกวาบาท  ก็อาจจะเพ่ิมข้ึนเปน 9 
ลานกวาบาท 

เลขานุการสภาฯ ในการกู ก.ส.ท. คือกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เราไดนําสงเงินสมทบไปตั้งแตยก
ฐานะเปนเทศบาลตําบล ในครั้งแรกนําสงสมทบไป 2 ปซอน  สงไปประมาณเกือบ 4  
แสนบาท  เงินท่ีมีอยูในกองทุนในตอนนี้  จํานวน  840,000.-บาท  กูไดสิบเทาของ
เงินกองทุนก็ไดประมาณ  8,400,000.-บาท  ในการขอกูใหทางเทศบาลพิจารณาขอกู
จาก ก.ส.ท. กอน  แตการขอกูจาก ก.ส.ท. จะกูไดต่ํากวาจากสถาบันการเงิน เชน จาก
ธนาคาร  ในการชําระดอกเบี้ยจาก ก.ส.ท. รอยละ 3  ซ่ึงถูกกวาสถาบันการเงินอ่ืน  
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา จึงขอใหทางกองคลังดําเนินการปดบัญชีใหเสร็จเรียบรอย
กอนจึงจะดําเนินการขอเสนอญัตติจากสภาฯ  ในวันนี้จึงขอถอนญัตติไปกอน   

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถาม  หรือเสนออะไรอีกบาง  เชิญครับ 
  หากไมมี  ขอมติท่ีประชุมในการขอถอนญัตติขออนุมัติกูเงินจากกองทุนสงเสริม

กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือสถาบันการเงิน (ธนาคาร) เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน
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เทศบาล (แหงใหม) ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
วาระแรก (ข้ันรับหลักการ)  ครับ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นดวย ยกมือ  11  เสียง 
  ไมเห็นดวย ยกมือ    -   เสียง 
  งดออกเสียง ยกมือ    -  เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมแหงนี้มีมติเปนเอกฉันท  ใหถอนญัตติขออนุมัติกูเงินจากกองทุนสงเสริม

กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือสถาบันการเงิน (ธนาคาร) เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาล (แหงใหม ) ของเทศบาลตําบลชะเมา  อํา เภอปากพนัง  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช  วาระแรก (ข้ันรับหลักการ)  ไดครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถาม  หรือเสนออะไรอีกบาง  เชิญครับ 
สท. เขต 2 กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผมนายกําพล  มากจริง  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.
ส.ท.)  เราตองสงเงินสมทบทุกปหรือไมครับ 

เลขานุการสภาฯ เราจะตองสงเงินสมทบเขากองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ทุกป 
ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ดิฉันนางนิตยา  สุขขาว  ผูอํานวยการกองคลัง  เรานําสงไปไมมีดอกเบี้ยให  แตถือวา
สรางความม่ันคงใหกับสํานักงานเทศบาลได 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถาม  หรือเสนออะไรอีกบาง  เชิญครับ 
สท. เขต 2 กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผมนายกําพล  มากจริง  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ในการนําสงเงินสมทบใชยอดเงินตัว
ไหนมาคิดวาจะสงไปเทาใด 

ผูอํานวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ดิฉันนางนิตยา  สุขขาว  ผูอํานวยการกองคลัง  ใหคิดจากยอดเงินสะสมของแตละป 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถาม  หรือเสนออะไรอีกบาง  เชิญครับ 
สท. เขต 1 กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผมนายบุญพา  ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  ในการเสนอญัตติถอนไมไดมี
คําวาถอน 

เลขานุการสภาฯ เปนญัตติท่ีเสนอตามระเบียบวาระการประชุม  หากถาตองการถอนญัตติตามระเบียบ
วาระการประชุมจะตองแจงในท่ีประชุมและขอมติท่ีประชุมครับ 

ประธานสภา สมาชิกสภาฯ  ทานใด  จะซักถามอะไรบาง  เชิญครับ  หากไมมี  ตอไปเขาสูระเบียบ
วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ เชิญนักพัฒนาชุมชน ครับ 
นักพัฒนาชุมชน กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ดิฉันนางสาวพัชรี  นุนรอด  นักพัฒนาชุมชน  จะขอแจงเรื่องการับเบี้ยความพิการท่ีไม
ตองข้ึนทะเบียนรอจนถึงปงบประมาณถึงจะไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพความพิการอีก
ตอไปแลว  ตามหนังสือสั่งการและท่ีไดเขารวมประชุม เม่ือผูพิการไดทําบัตรพิการแลวก็
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สามารถมาแจงกับทางเทศบาลตําบลชะเมา  การรับเงินก็จะไดรับในเดือนถัดไปเลย  และ
ผูพิการท่ีข้ึนทะเบียนไวเม่ือชวงเดือน พฤศจิกายน 2558  ไวแลวจะไดรับเงินในเดือน 
กันยายน 2559  นี้  และจะไดรับเงินตกเบิกดวย  เอกสารจะแจกใหกับสมาชิกสภาฯ  
ทุกทานแลว  ใหดูในประกาศวาแตละคนจะไมเหมือนกัน  ทุกๆ  เดือนจะปดประกาศข้ึน
ทะเบียนผูพิการ  การข้ึนทะเบียนมีผูรับรองคือสมาชิกสภาฯ  ในแตละหมู  ของเดือน
พฤศจิกายน  2559  จะใหสมาชิกสภาฯ  เวียนกันลงชื่อรับรอง  แลวก็ในการขอข้ึน
ทะเบียนเด็กแรกเกิด  ข้ึนทะเบียนไดเรื่อยๆ คะ   

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถาม  หรือเสนออะไรอีกบาง  เชิญครับ 
สท. เขต 1 กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผมนายบุญพา  ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  ในการขอข้ึนทะเบียนเด็กแรก
เกิด  พอ  แม  ของเด็กตองจดทะเบียนสมรสดวยหรือไม 

ประธานสภาฯ เชิญนักพัฒนาชุมชน ครับ 
นักพัฒนาชุมชน กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ดิฉันนางสาวพัชรี  นุนรอด  นักพัฒนาชุมชน  การขอข้ึนทะเบียนเด็กแรกเกิด  พอ  แม  
ของเด็กไมตองจดทะเบียนสมรสก็ได  เนื่องจากในสูติบัตรของเด็กจะมีระบุไวแลววาใคร
คือ บิดา  มารดา  ของเด็กคะ 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ทุกทาน   กระผมนายเอกชัย  คงปาน  

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  ในการทําประชาพิจารณท่ีผานมาความเห็นท่ีไดรับฟงมา
สวนใหญจะใหสรางสํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา  มากกวาการจะใหจัดหารถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิงแบบเอนกประสงคครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถาม  หรือเสนออะไรอีกบาง  เชิญครับ 
หากไมมี  ในวันนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมขอ

ปดการประชุม  ครับ 
 
ปดการประชุม เวลา  11.15  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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