
รายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศตําบลชะเมา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่ 1 
วันศุกร  ที่ 9  ธันวาคม  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 นายไพศาล เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ไพศาล เจริญสุข 

10 นางบุญกอง หวามา สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 บุญกอง หวามา 
11 นายทนงศักดิ ์ ชุมขุน สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ทนงศักดิ ์ ชุมขุน 
12 นายสาํราญ ทองแกว สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 สําราญ ทองแกว 
13 นายกําพล มากจริง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 กําพล มากจริง 

 
ผูไมมาประชุม 

- ไมมี – 
 

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 นางนิตยา สุขขาว ผูอํานวยการกองคลัง นิตยา สุขขาว 
7 นางสุลารัตน ธรสินธุ นักวิชาการเงินและบัญช ี สุลารัตน ธรสินธุ 
8 นายสพุรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัด สุพรชัย       ทองเสมอ 
9 นางกชพรรณ เรืองทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพรรณ เรืองทอง 

10 นางสาวเสาวณ ี ใหมดวง ผูอํานวยการกองชาง เสาวณ ี ใหมดวง 
11 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 
  2.1 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 
ประธานสภาฯ  ครับขอใหสมาชิกตรวจดูตามเอกสารท่ีแจกใหกับสมาชิกทุกทานแลว  ครับเชิญเลขานุการ

สภาฯ  สรุปรายงานการประชุมครับ 
เลขานุการสภาฯ  ครับผมขอสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา ใหทุกคนฟงมีสาระสําคัญคือ   

2.1 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2559  
- ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  ไมมี 
- ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ไมมี 
- ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 

        3.1 การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
- ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ   

4.1 ญัตติการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 วาระแรก (ข้ันรับหลักการ) มติท่ีประชุมรับ
หลักการ และสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน ไดแก 

1. นายไพโรจน  ปญญาวุธ 
2. นายอุดร จินดาวงค 
3. นายสําราญ ทองแกว 

ซ่ึงไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ จํานวน 4 วัน  ดังนี้ 
1. ในวันจันทร ที่ 15 สงิหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 14.00-18.00 น.   
2. ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. 
3. ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. 
4. ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สงิหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00-12.00 น. 

พรอมสรุปผลคําแปรญัตติใหแลวเสร็จ โดยกําหนดสถานท่ียื่นคําแปร
ญัตติฯ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบล   ชะเมา 
- ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืน ๆ   

2.2 รายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 3  วันท่ี 24 สิงหาคม 2559     
รายละเอียดเอกสารตามท่ีสงใหสมาชิกสภาฯ  ทุกทานไปแลวนั้น  มีสาระสําคัญ

ดังนี้ครับ 
- ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  ไมมี 
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- ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ไมมีผูแกไข ถือวารับรอง 
รายงานการประชุม 
- ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  คางพิจารณาใหความเห็นชอบ  

   3.1 รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  และวาระท่ี 3 ข้ันใหความ
เห็นชอบตราเปนเทศบัญญัติ) มติท่ีประชุมวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติเห็นดวยตามท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไดสรุปแลรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติฯ  และ
มติท่ีประชุมวาระท่ี 3 ข้ันใหความเห็นชอบตราเปนเทศบัญญัติ  มีมติเปนเอก
ฉันทใหตราเปนเทศบัญญัติ 

    - ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ 
       4.1 ขออนุมัติกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล    

(ก.ส.ท.) หรือสถาบันการเงิน (ธนาคาร) เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล 
(แหงใหม) ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
วาระแรก (ข้ันรับหลักการ) มติท่ีประชุมใหถอนญัตติขออนุมัติกูเงินฯ  
- ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ ครับเลขานุการสภาฯ สรุปรายงานการประชุมใหสมาชิกฟงไปเรียบรอยแลว สมาชิกทาน
ใดสงสัยจะสอบถาม หรือแกไขอะไรอีกหรือไม  ขอเชิญไดครับ หากไมมีใครสงสัย ขอมติท่ี
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครับ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  12  เสียง 
 ไมรับรองรายงานการประชุม   -    เสียง 
 งดออกเสียง       -    เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมแหงนี้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2/๒๕๕9 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 และ ครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 ตอไปก็เขาสู
ระเบียบวาระท่ี 3  ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
   3.1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตําบลชะเมา ประจําป 2559 
ประธานสภาฯ  เชิญผูอํานวยการกองคลัง  แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ ทราบ  เชิญครับ 
ผอ.กองคลัง  เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาทุกทาน คณะผูบริหาร และ

ผูเขารวมประชุม  ดิฉันนางนิตยา  สุขขาว  ผูอํานวยการกองคลัง  ขอแจงรายละเอียดให
ทราบดังนี้คะ 

3.1.1 รายงานรายรับ – รายจาย  ประจําปงบประมาณ  2559  รายละเอียดตาม
เอกสารสิ่งท่ีสงไปดวยใหกับสมาชิกสภาฯ คะ  งบทดลอง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559 ใหดูตามเอกสาร 

- รวมเงินรายรับ   เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 33,215,363.68 บาท 
- รวมรายจาย    เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 30,580,457.43 บาท 
- เขาเงินสะสม  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น   1,976,179.69 บาท 
- เงินทุนสํารองเงินสะสม 25% เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น    658,726.56 บาท 
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   (1) อนุมัติจายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 29 
กุมภาพันธ 2559 จํานวน 6 โครงการ เปนจํานวนเงิน 1,674,000.-บาท  กอหนี้
ผูกพันเปนจํานวนเงิน 1,642,975.-บาท เบิกจายเปนจํานวนเงิน 1,642,975.-บาท 
คงเหลอืเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 31,025.-บาท จะตกไปเปนเงินสะสม 

   (2) อนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 
29 กุมภาพันธ 2559 จํานวน 5 โครงการ เปนจํานวนเงิน 1,457,000.-บาท กอหนี้
ผูกพัน 1,428,000.-บาท เบิกจายเงิน 1,428,000.-บาท คงเหลือเปนจํานวนเงิน 
29,000.-บาท 

   (3) รายละเอียดทรัพยสินเพ่ิม มี 6 รายการ  ดังนี้ 
    1. ครุภัณฑสํานักงาน    จํานวน 5 รายการ 
    2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   จํานวน 1 รายการ 
    3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 8 รายการ 
    4. ครุภัณฑอ่ืนๆ   จํานวน 2 รายการ 
    5. ครุภัณฑการเกษตร  จํานวน 1 รายการ 
    6. ครุภัณฑโรงงาน  จํานวน 1 รายการ 

 (4) รายละเอียดลูกหนี้ มีดังนี้ 
1. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   รวมเปนเงิน 707.-บาท 

  2. ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองท่ี  รวมเปนเงิน 47,605.23 บาท 
  3. ลูกหนี้คาน้ําประปา  รวมเปนเงิน 71,637.23 บาท 
  4. ลูกหนี้ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ท่ีคางชําระรวมเปนเงิน 

160,823.00  บาท   
3.1.2 รายงานรายรับ – รายจาย  ประจําปงบประมาณ  2560 ณ วันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2559 จนถึงปจจุบัน รายรับเปนเงิน 8,014,304.89  รายจายเปนเงิน 
2,277,499.33 บาท 

สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถามอะไรอีกบาง  เชิญคะ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถาม  หรือเสนออะไรอีกบาง  เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผมนายกําพล  มากจริง  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ขอถามเรื่องคาตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล  และคาตอบแทนคณะผูบริหาร  ใชหลักเกณฑใดเปนตัวกําหนดวาจะไดเพ่ิมข้ึน
หรือไมครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญผูอํานวยการกองคลัง  แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ ทราบ  เชิญครับ 
ผอ.กองคลัง  เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาทุกทาน คณะผูบริหาร และ

ผูเขารวมประชุม  ดิฉันนางนิตยา  สุขขาว  ผูอํานวยการกองคลัง  ขอแจงรายละเอียดให
ทราบดังนี้  คือ  ทางหนวยงานเทศบาลตําบลชะเมาเราจะตองมีรายรับดานรายไดของปท่ี
ผานมา ไมเกิน 25 ลานบาท  จึงจะสามารถปรับคาตอบแทนใหได 

เลขานุการสภาฯ ในการคิดคาตอบแทนของสมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร ใชหลักเกณฑระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจาย                                                                           
เบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล  ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2557  หากสมาชิกสภาฯ  ทานใด
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ตองการทราบรายละเอียดมากกวานี้ก็สอบถามไดท่ีสวนกองคลังไดครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถามหรือไม  หากไมมี  เขาสูระเบียบวาระท่ี 3  ขอ 3.2  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชะเมา ประจําป 
2559 เชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน  แจงรายละเอียดใหทราบครับ 

 
   3.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชะเมา   

ประจําป 2559  
นักวิเคราะหฯ เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาทุกทาน คณะผูบริหาร และ

ผูเขารวมประชุม  ดิฉันนางกชพรรณ  เรืองทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สําหรับ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 ขอ 28 กําหนดใหมีคณะกรรมการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

    -สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก   จํานวน 3  คน 
    -ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2  คน 
    -ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2  คน 
    -หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง   จํานวน 2  คน 
    -ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก   จํานวน 2  คน 
   โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ

และกรรมการอีกคนหนึ่งทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 
   ในฐานะท่ีสภาทองถ่ินมีหนาท่ีในการกําหนดดูแลตรวจสอบ  ติดตามการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร  อีกท้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประกอบจากหนวยฝายดวยกัน ท้ังผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทน
ประชาคมทองถ่ิน  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ิน
คัดเลือก  ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการฯ  มาจากหนวยงานหลายฝายนี้  จะทําใหการติดตาม
และประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุ
และวัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใชในการแกไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
โครงการไดอยางแทจริง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไวดังนี้ 

1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน  ปละ 2 ครั้ง ภายในเดือน เมษายน  และธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหติดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
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ในหนาท่ี 6 แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามมีวัตถุประสงคเ พ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนพัฒนา 3 ป  
โดยกําหนดการติดตามและประเมินผลตามปงบประมาณ เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงาน
ในเดือนตุลาคม – กันยายนปถัดไป  หรือรายไตรมาส   
สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป   
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป   

   ไดมียุทธศาสตรท้ังสิ้น  5  ยุทธศาสตร  สรุปตามปไดดังนี้ 
    - ปท่ี 1 (2559) รวม 196 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 51,028,500 บาท 
    - ปท่ี 2 (2560) รวม 187 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 80,783,500 บาท 
    - ปท่ี 3 (2561) รวม 166 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 70,785,500 บาท 
   รวมท้ังสามป  จํานวน 549 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 202,597,500 บาท 

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เทศบาลตําบลชะเมา ไมมี 
5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3  ป ประจําป พ.ศ. 2559 

5.1 โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 49 โครงการ 
5.2 โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  มีจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการติดตั้ง

แสงสวางไฟฟาสาธารณะถนนสายปากเนตร-ทางพูน งบประมาณตั้งไว 914,000.-บาท 

5.3 โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ มีจํานวน 13 โครงการ ของสํานักปลัด 12  
โครงการ และของกองชาง จํานวน 1 โครงการ รายละเอียดดูตามเอกสารท่ีแจกใหคะ 

5.4 โครงการท่ีมีการยกเลิก  ไมมี 

5.5 โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม (รายการจายขาดเงินสะสม)  มีจํานวน 4 โครงการ 

   5.6 โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม (รายการจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม) จํานวน 
7 โครงการ 

5.7 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 9 โครงการ และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ  
6.  สรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนา รวมการดําเนินการโครงการท้ังหมด  
สรุปผลการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราชตามแผนพัฒนา 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เปนจํานวนเงิน
งบประมาณ 27,145,908 จํานวน 70 โครงการ 

เทศบาลตําบลชะเมา กําหนดประเมินผลตามยุทธศาสตรการพัฒนา คือ การ
ประเมินผลโครงการจะกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดระดับความสําเร็จ และความลมเหลวของ
โครงการ รายการประเมินจะพิจารณาเรื่องปริมาณคาใชจาย คุณภาพ ความพึงพอใจ การ
ใหประโยชนแกกลุมเปาหมายหรือผูท่ีไดรับประโยชน และผลท่ีไดรับกอใหเกิดประโยชน
ตอสวนรวม นําไปสูการประเมินผลวาไดบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีกําหนดไวหรือไม ซ่ึงจะไดผลประเมินในภาพรวม สมาชิกสภา
ฯ ทานใดสงสัยจะซักถามอะไรอีกบาง เชิญคะ 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถามหรือไม หากไมมี เขาสูระเบียบวาระท่ี 3 ขอ 3.3   
การรับมอบสิ่งกอสรางศาลาเอนกประสงคประจําตําบล หมูท่ี 6   

 
  3.3 การรับมอบส่ิงกอสรางศาลาเอนกประสงคประจําตําบล หมูท่ี 6   
เลขานุการสภาฯ ในการรับมอบสิ่งกอสรางศาลาเอนกประสงคประจําตําบล หมูท่ี 6 ซ่ึงองคการบริหารสวน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเขามาดูแล และตรวจสอบดูแลว ก็ไดปรึกษาหารือกับเทศบาล
ตําบลชะเมาวาในการท่ีจะให อบจ.นครศรีธรรมราช เขามาดูแลอาคารศาลาเอนกประสงค
ประจําตําบล หมูท่ี 6 คงจะไมสะดวก และไมท่ัวถึง จึงขอใหเทศบาลตําบลชะเมาทํา
หนังสือขอรับโอนไปดูแล บํารุงรักษา และก็ไดมีหนังสือตอบกลับจาก อบจ. อนุมัติใหโอน
อาคารศาลาเอนกประสงคประจําตําบล หมูท่ี 6 ใหกับเทศบาลตําบลชะเมา ตั้งแตวันท่ี 9 
พฤศจิกายน  2559 แลว 

ประธานสภาฯ  เชิญหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ ทราบครับ 
หัวหนาสํานักปลัด  เรียน  ทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาทุกทาน คณะผูบริหาร และ

ผูเขารวมประชุม  กระผมนายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา  
ขอแจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ ทราบดังนี้ การขออนุมัติการรับมอบสิ่งกอสรางศาลา
เอนกประสงคประจําตําบล หมูท่ี 6 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้ทาง อบจ.นครศรีธรรมราช ไดโอนทรัพยสินดังกลาวใหกับ
เทศบาลตําบลชะเมาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ใหอยูในการดูแล
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะเมา เพ่ือจะไดปรับปรุง ตอเติม หรือพัฒนาอาคาร
ตอไปในอนาคต จึงขอแจงใหสภาฯ ทราบครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทานใดสงสัยจะซักถามหรือไม เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ  เรียน ทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาทุกทาน คณะผูบริหาร และ

ผูเขารวมประชุม กระผมนายสุเทพ ทิพยเสวก สมาชิกสภาฯ เขต 1 เราไดรับโอนอาคาร
ศาลาเอนกประสงคประจําตําบล หมูท่ี 6 แลว  เราตองข้ึนปายวาเปนของเราดวย 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทานใดสงสัยจะซักถามหรือไม เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ  เรียน ทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาทุกทาน คณะผูบริหาร และ

ผูเขารวมประชุม กระผมนายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เราไดรับโอน
อาคารแลว หากตองการใชอาคารดังกลาวจะตองทําหนังสือขอใชสถานท่ีหรือไม 

ประธานสภาฯ  เชิญหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล แจงใหสมาชิกสภาฯ ทราบครับ 
หัวหนาสํานักปลัด  เรียน  ทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาทุกทาน คณะผูบริหาร และ

ผูเขารวมประชุม  กระผมนายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา 
ในการขอใชอาคาร หรือสถานท่ีจะตองทําเปนหนังสือขออนุญาตใชอาคารมายังเทศบาล
ตําบลชะเมา เพ่ือวาการใชอาคารจะไดไมตรงกัน หากตองการใชอาคารโดยดวนก็ใหโทร
มาสอบถามกอนก็ได แลวใหทําหนังสือมาทีหลัง แตถาใหเปนไปตามระเบียบนั้นใหทํา
หนังสือมาขออนุญาตใชอาคารจะดีท่ีสุดครับ   

ประธานสภาฯ  เชิญผูอํานวยการกองชาง  ตอไปครับ 
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หัวหนาสํานักปลัด  เรียน  ทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาทุกทาน คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม  ดิฉันนางสาวเสาวณี ใหมดวง ผูอํานวยการกองชาง ทางองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แจงใหเทศบาลประสานการไฟฟาเปลี่ยนชื่อผูใชไฟฟาจาก 
อบจ.นครศรีธรรมราช ใหเปนเทศบาลตําบลชะเมาดวย 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถามหรือไม หากไมมี เขาสูระเบียบวาระท่ี 3 ขอ 3.4   
การรับมอบสิ่งกอสรางอาคารพระราชทานท่ี 17 ศูนยฟนฟูและพัฒนาการเด็กพิการตําบล
ชะเมา 

 
 3.4 การรับมอบส่ิงกอสรางอาคารพระราชทานท่ี 17 ศูนยฟนฟูและพัฒนาการเด็ก

พิการตําบลชะเมา   
ประธานสภาฯ  เชิญหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ ทราบครับ 
หัวหนาสํานักปลัด  เรียน ทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาทุกทาน คณะผูบริหาร และ

ผูเขารวมประชุม กระผมนายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา  
ขอแจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ ทราบ ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 ในการรับมอบ
สิ่งกอสรางอาคารพระราชทานท่ี 17 ศูนยฟนฟูและพัฒนาการเด็กพิการตําบลชะเมา โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกอสราง
อาคารชั้นเดียว ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 16  เมตร จํานวน 1 หลัง และทรงประกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานชื่ออาคารดังกลาวแลว อีกท้ังทรงเสด็จพระราชดําเนินไปทรง
เปดอาคารดังกลาว เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2559  ในการนี้สํานักราชเลขาธิการขอสงมอบ
และโอนสิ่งปลูกสรางอาคารพระราชทาน 17 ศูนยฟนฟูและพัฒนาการเด็กพิการตําบล 
ชะเมา ใหแกเทศบาลตําบลชะเมาเรียบรอยแลว ตามหนังสือลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2559 เพ่ือใชประโยชนในทางราชการ  และดําเนินกิจกรรมของศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็ก
พิการตําบลชะเมาตอไป    

เลขานุการสภาฯ ในการรับมอบสิ่งกอสรางอาคารพระราชทานท่ี 17 ศูนยฟนฟูและพัฒนาการเด็กพิการ
ตําบลชะเมา  มีแตเพียงหนังสือเปนเอกสารฉบับเดียวก็เพียงพอแลว 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถามหรือไม หากไมมี เขาสูระเบียบวาระท่ี 3 ขอ 3.5   
การใหใชท่ีราชพัสดุโรงเรียนวัดปากเนตร 

 
3.5  การใหใชท่ีราชพัสดุโรงเรียนวัดปากเนตร 

ประธานสภาฯ  เชิญหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ ทราบครับ 
หัวหนาสํานักปลัด เรียน ทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาทุกทาน คณะผูบริหาร และ

ผูเขารวมประชุม กระผมนายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา  
ขอแจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ ทราบ ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 เนื้อท่ีดิน 10 ไร 
70 ตารางวา สิ่งกอสราง 6 รายการ ซ่ึงทางธนารักษพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช อนุญาตใหใช
ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน นศ 274 เพ่ิมเติม จํานวน 2 ไร 3 งาน 58 ตารางวา  
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เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลชะเมาพรอมอาคารและสิ่งปลูกสราง จํานวน 
3 รายการ เปนทรัพยสินเดิมของโรงเรียนวัดปากเนตร ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ดวยนั้น  ในการใหใชจะอนุญาตใหใชท่ีละรายการ
จนบัดนี้ครบทุกรายการแลว  จึงขอแจงใหสมาชิกสภาฯ ทราบครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใด  จะซักถามอะไรบาง  หากไมมี ตอไประเบียบวาระท่ี 4 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ 
   4.1 ขออนุมัติกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน  

วาระแรก (ข้ันรับหลักการ) 
ประธานสภาฯ  เชิญหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ ทราบครับ 
หัวหนาสํานักปลัด เรียน ทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาทุกทาน คณะผูบริหาร และ

ผูเขารวมประชุม กระผมนายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา 
ในการเสนญัตติครั้งนี้ ในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 24 
สิงหาคม 2559 ไดขอถอนญัตติดังกลาวจากสภาฯ เนื่องจากการกูจาก ก.ส.ท. ไดจํานวน
เงินนอย  จึงขอเสนญัตติขออนุมัติกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 
ธนาคารออมสิน ใหมตอสภาฯ เนื่องจากการกอสรางสํานักงานเทศบาลดังกลาว  เทศบาล
มีรายไดประจําปไมเพียงพอท่ีจะทําการกอสรางได  จึงจําเปนตองขอกูเงินจากสํานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล 
(แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะ
ดําเนินการกอสรางบนท่ีดิน  ท่ีราชพัสดุสารบัญ ลําดับท่ี 0880-001-59  เลม 1 หนา 
24 อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื้อท่ีจํานวน 2 ไร 3 งาน 58 ตารางวา  
ซ่ึงท่ีดินดังกลาวเปนท่ีราชพัสดุใหใชเพ่ือกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา วงเงินท่ี
ขอกู 9,200,000.-บาท (เกาลานสองแสนบาทถวน) จากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน  ผอนชําระ 10 ป ดอกเบี้ยรอยละ 3.00 บาท/ป  
(เอกสารแนบทายมาพรอมแลวนี้) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  มาตรา 61 ตรี รางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน 
หมายความถึง รางเทศพาณิชยหรือรางเทศบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ดังตอไปนี้ (3) 
การกูเงิน การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู และมาตรา 66(6) เงินกูจากระทรวง ทบวง 
กรม องคการหรือนิติบุคคลตางๆ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ไดกําหนดไวในขอท่ี 44 (3) 45 ขอท่ี 47 49 50 และขอท่ี 52 ซ่ึงสรุปความได
วา ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไมได สําหรับรางเทศ
บัญญัติวาระท่ี 1 ใหท่ีประชุมสภาปรึกษาในหลักการแหงรางเทศบัญญัติและลงมติวาจะ
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาประสงคจะอภิปรายหามมิให
ลงมติกอนท่ีสมาชิกไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว และกอนการพิจารณาในวาระท่ี 
2 และในวาระท่ี 3 ใหกําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติแหงนั้นแลว 
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   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.3/ว 4715 ลงวันท่ี 
23  พฤศจิกายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาการขอกูเงินขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา 

   ๑. รายละเอียดหลักเกณฑในการพิจารณาการขอกูเงิน มีดังนี้ 
โครงการ  กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา 
วัตถุประสงค 

      1. เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เหมาะสม สะดวก และ
รวดเร็ว 

      ๒. เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลชะเมาแหงใหมใหเพียงพอตอ
ปริมาณงาน อัตรากําลังเจาหนาท่ี การจัดกิจกรรมพรอมอุปกรณใชงานเปนสัดสวน 
สวยงาม ทันสมัย 

     3. เพ่ือใหสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีดีทําใหการบริการประชาชนในเขต
เทศบาลอยางมีประสิทธิภาพ 
จํานวนโครงการ  อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา จํานวน ๑ หลัง   

เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ชั้น บริเวณพ้ืนท่ีขนาดกวาง ๒๐ เมตร 
ยาว ๒๗ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยรวมไมนอยกวา 720 ตารางเมตร (ใชระยะเวลาในการ
กอสรางประมาณ 1 ป) 
จํานวนเงิน  วงเงินกอสรางรวม  9,200,000.-บาท (เกาลานหกแสนบาทถวน) 

   แหลงเงินกู  (ขอมูล ณ 25 ตุลาคม 2559)  
       สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (ธนาคารออมสิน) สพม. 

จํานวนเงิน    ท่ีขอกู 9,200,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย รอยละ ๓ ตอป (ขอมูล ณ 25 ตุลาคม 2559) 
ระยะเวลาการชําระหนี้  ระยะเวลาการชําระหนี้   10   ป 

   เหตุผลในการขอกูเงิน 
   1. อาคารสํานักงานเดิม เปนอาคารแบบ อบต.เดิมลักษณะชั้นเดียว ขนาดกวาง 

10 เมตร ยาว 12 เมตร มีสภาพแออัด โครงสรางเดิมตอเติมมาหลายครั้ง และชํารุดทรุด
โทรม  

2. ปจจุบันมีพนักงานและลูกจาง จํานวนท้ังสิ้น 20 คน  
3. ประชาชนท่ีมาใชบริการไมไดรับความสะดวกสบายในการมาติดตอราชการ 
4. ไมมีหองประชุมสภา ไมมีหองประชุมยอย 
5. พ้ืนท่ีจอดรถไมเพียงพอสําหรับผูมาขอรับบริการ ไมมีพ้ืนท่ีจอดรถสวนกลาง

ไมเหมาะสม 
6. พ้ืนท่ีใหบริการไมเพียงพอ สวนราชการตางๆ อยูกันอยาง  กระจัดกระจาย 
7. สถานท่ีจัดเก็บเอกสารไมเรียบรอยทําใหบรรยากาศในสถานท่ีทํางานไม

เหมาะสม 
8. งบประมาณของเทศบาลตําบลชะเมามีไมเพียงพอกับการกอสรางอาคาร

สํานักงานเทศบาลแหงใหม 
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สภาเทศบาลตําบลชะเมา 
      ใหความเห็นชอบในการกูเงิน ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2559  

ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ธันวาคม 2559 ตามรายงานการประชุมสภาท่ีแนบ 
- เปนโครงการกอสรางอาคารสํานักงานท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลโดยตรง 
- ความสามารถดานการคลังของเทศบาลตําบลชะเมา 

    - ขอมูลรายรับจริง รายจายจริง และรายจายเพ่ือการลงทุน ยอนหลัง 3 ป 
รายรับจริง  

ป    2557   จํานวน          16,940,588.08   บาท 
ป    2558   จํานวน          32,164,305.29   บาท 
ป    2559   จํานวน          33,215,363.68   บาท 

    รายจายจริง  
ป    2557   จํานวน          14,041,046.24   บาท 
ป    2558   จํานวน          29,932,602.90   บาท 
ป    2559   จํานวน          30,580,457.43   บาท 

รายจายเพ่ือการลงทุน  
ป    2557   จํานวน          2,577,063        บาท 
ป    2558   จํานวน          4,540,300        บาท 
ป    2559   จํานวน          3,242,316.79   บาท 

    วิเคราะหขอมูลรายรับ และรายจายท่ีคาดการณในอนาคตไมนอยกวา 3 ป 
รายรับ  

ป    2560   จํานวน          27,400,000   บาท 
ป    2561   จํานวน          28,000,000   บาท 
ป    2562   จํานวน          29,000,000   บาท 

รายจาย  
ป    2560   จํานวน          27,000,000   บาท 
ป    2561   จํานวน          27,500,000   บาท 
ป    2562   จํานวน          28,000,000   บาท 

รายจายเพ่ือการลงทุน  
ป    2560   จํานวน          3,607,200   บาท 
ป    2561   จํานวน          4,100,000   บาท 
ป    2562   จํานวน          5,000,000   บาท 

แผนการชําระหนี้ใหมตอป รวมดอกเบี้ยอัตรา 3.๐0 ตอป 
(ชําระหนี้ 10 ป) ขอมูล ณ วันท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ยอดเงินกู

จํานวนเงิน 9,200,000  บาท 
ปท่ี 1  จํานวน          1,071,800   บาท 
ปท่ี ๒  จํานวน          1,071,800   บาท 
ปท่ี 3  จํานวน          1,071,800   บาท 
ปท่ี 4  จํานวน          1,071,800   บาท 
ปท่ี 5  จํานวน          1,071,800   บาท 
ปท่ี 6  จํานวน          1,071,800   บาท 
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ปท่ี 7  จํานวน          1,071,800   บาท 
ปท่ี 8  จํานวน          1,071,800   บาท 
ปท่ี 9  จํานวน          1,071,800   บาท 
ปท่ี 10  จํานวน           978,600   บาท 
   รวมเงินท้ังส้ิน     10,718,000   บาท 

   ยอดหนี้ท่ีกอข้ึน 
    1) หนี้ท่ีตองชําระตอป แยกไดดังนี้  

- หนี้ท่ีกําลังขอกู 9,200,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป) ชําระหนี้
พรอมดอกเบี้ยปละ 1,071,800 บาท  

    หนี้ท่ีตองชําระตอป แยกไดดังนี้  
   - หนี้ท่ีกําลังขอกู 9,200,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป) ชําระหนี้
พรอมดอกเบี้ยปละ 1,071,800 บาท  

(2) ยอดหนี้ท่ีตองชําระไมเกิน รอยละ 35 ของงบประมาณรายจายเพ่ือการ
ลงทุนหรืองบเพ่ือการพัฒนา ยอนหลัง 3 ป ดังนี้ 

       - งบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน 
ป  2557  จํานวน  2,577,063 บาท 
ป  2558  จํานวน  4,540,300 บาท 
ป  2559  จํานวน  3,242,316.79 บาท 
รวมเงินท้ังสิ้น       10,359,679.79 บาท 

เฉลี่ย 3 ป  จํานวน  3,453,226.60 บาท 
      - รอยละ 35 ของงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน (เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป)    

หนี้ชําระตอปไมเกิน 1,208,629.31 บาท 
   ยอดเงินทุนสํารองสะสมในปปจจุบัน (30 ก.ย.2559) เปนเงิน 5,466,874.25 บาท 

แนวทางอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา เชน  ผลตอบแทนท่ีไดรับหรือความคุมคาของ
การกูเงินในดานตางๆ ดังนี้ 
ดานเศรษฐกิจ 

      1. มูลคาโครงสราง จะมีตนทุนท่ีถูกกวาการลงทุนกอสรางในอนาคต เนื่องจาก 
คาวัสดุ คาแรงงานปรับสูงข้ึน 

     2. กระตุนการลงทุน การจางงานทําใหเกิดการผลิต และเงินหมุนเวียนในระบบ
มากข้ึน 
ดานสังคม 

      1. สภาพแวดลอมเหมาะสม 
       2. ชวยประหยัดพลังงาน 

ประโยชนท่ีประชาชนและทองถ่ินไดรับ 
       1. มีสถานท่ีใหบริการท่ีทันสมัย สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
       2. การบริการท่ีรวดเร็ว 
      3. บริการหลากหลายในพ้ืนท่ีเดียวกัน ไดแก งานชําระภาษี งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชน หองประชุม มุมความรู หองท่ีปรึกษา หอง
อินเตอรเน็ตหรือศูนยขอมูลขาวสารเปนตน 
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ผลกระทบตอเทศบาลตําบลชะเมาท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอการพัฒนา 
ระยะสั้น 

      การกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลชะเมาหลังใหม จําเปนตองมีสิ่งปลูก
สราง ซ่ึงทําใหประชาชนท่ีมาติดตอราชการกับสวนราชการในระยะแรก อาจไมไดรับความ
สะดวกเทาท่ีควร 

ระยะยาว 
         - ภาระการผอนชําระ จํานวน 10 ป 

     - งบประมาณรายจายประจําป ตองผูกพันวงเงินในการชําระหนี้ฯ จํานวนเงิน 
1,071,800 ตอป ทําใหเงินในการพัฒนาดานอ่ืนๆ ตองลดลง    

   ในสวนของดานการคลัง ใหไปดูรายละเอียดเอกสาร ความสามารถดานการคลังท่ี
ใชในการวิเคราะหประกอบการกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ธนาคาร
ออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เลขานุการสภาฯ เม่ือผานการเห็นชอบจากสภาฯ  เรียบรอยแลว  ยังตองเสนอผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองการกูเงินของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 20 คน จึงจะ
ดําเนินการข้ันตอไปกับธนาคารได ซ่ึงอาจจะตองใชเวลาหนอยของคณะกรรมการฯ จังหวัด 
สําหรับการพิจารณาการกูเงินดังกลาว 

ประธานสภาฯ เชิญ นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเอกชัย        คง

ปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  รายละเอียดตางๆ  เลขานุการสภาฯ และหัวหนาสํานัก
ปลัดก็ไดแจงใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดทราบไปแลว เหตุผลตามท่ีทุกทานก็เห็นอยูแลววา
สํานักงานเทศบาลของเราทรุดโทรมไปมากแลว จะตองมีการกอสรางใหมถึงจะไมอยูตรง
กลางของพ้ืนท่ีตําบลชะเมา แตเราก็ยังโชคดีท่ีไมตองซ้ือท่ีดินถึงเราจะไมมีเงินในการกอสราง
อาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) แตเราก็สามารถกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ไดรายละเอียดก็ตามท่ีไดกลาวไปแลวขางตน  หากจะใหกูให
สมบูรณสํานักงานครบครันทุกดานอยูท่ีประมาณ 12 ลานกวาบาท  ในการขอกูครั้งนี้ให
เปนสํานักงานมากอนอยางอ่ืนก็คอยๆ สรางตอไป ถาจะขอกูใหสมบูรณเลยคงจะไมได 
เนื่องจากรายไดรายรับของเราไมเขาหลักเกณฑท่ีกลาวมาดวย 

เลขานุการสภาฯ การเสนอญัตตินี้ก็เปนการลงมติท่ีเก่ียวของในเรื่องของการเงินเหมือนกับการเสนอรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป คือ มี 3 วาระเหมือนกัน วาระแรกข้ันรับหลักการ 
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันใหความเห็นชอบกูเงิน ซ่ึงจะพิจารตามวาระจะ
พิจารณาครั้งเดียว 3 วาระไมได 

ประธานสภาฯ ครับ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัยอีกหรือไม   
หากไมมี ขอมติท่ีประชุมในวาระแรก ข้ันรับหลักการ สมาชิกทานใดเห็นควรรับ

หลักการญัตติขออนุมัติกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน       
เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เชิญยกมือครับ  
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มติท่ีประชุม รับหลักการ  12  เสียง 
ไมรับหลักการ    -   เสียง 
งดออกเสียง    -  เสียง 

ถือวาท่ีประชุมแหงนี้มีมติเปนเอกฉันท  รับหลักการญัตติขออนุมัติกูเงินจาก
สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานสภาฯ  ครับกอนท่ีจะมีการดําเนินการข้ันตอไป ก็ขอใหเลขานุการสภาฯ  ไดชี้แจงถึงระเบียบ และ
ขอกฎหมาย ใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทราบกอน เชิญเลขานุการสภาฯ  ครับ 

เลขานุการสภาฯ สําหรับญัตตินี้เปนญัตติขออนุมัติกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ธนาคาร
ออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ไดกําหนดไวในขอท่ี 45 ขอท่ี 47 49 50 และขอท่ี 52 ซ่ึงสรุป
ความไดวา ญัตติขออนุมัติกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออม
สิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไมได  สําหรับญัตติขออนุมัติกูเงินฯ 
วาระท่ี 1  ใหท่ีประชุมสภาปรึกษาในหลักการญัตติขออนุมัติกูเงินฯ และลงมติวาจะรับ
หลักการญัตติขออนุมัติกูเงินฯ นั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาประสงคจะอภิปรายหามมิให
ลงมติกอนท่ีสมาชิกไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว และกอนการพิจารณาในวาระท่ี 2 
และในวาระท่ี 3 ใหกําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติแหงนั้นแลว โดยใหประธานสภาสงรางเทศ
บัญญัติไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและท่ีประชุมตองกําหนดระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวยเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว
จะตองสงรางเทศบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังรายงานและ
บันทึกความเห็นเสนอตอประธานสภาฯ และประธานสภาฯ  สงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาฯ 
ไมนอยกวา 24 ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณาการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระท่ี 2 
และในวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปรายและใหท่ีประชุมสภาลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติ
หรือไม  

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 
  (2)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปน

สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน กรณีองคการบริหารสวน
จังหวัด บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญท้ัง
คณะไมได ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผูเปน
หรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่ง
ในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 
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ขอ 105 ภายใตขอบังคับขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ิน
ชุดตาง 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 ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน 
สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง การเสนอชื่อใหเสนอโดยไมจํากัด
จํานวน  เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม (ใชตามขอ 8)  

ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติวาจะใหมีคณะกรรมการก่ีคน เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายบุญพา ทองประเสริฐ  ขอ

เสนอคณะกรรมการแปรญัติฯ จํานวน  7  คน ครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกบางหรือไม หากไมมี ขอมติท่ีประชุม       

เชิญครับ 
ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  คน  เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายไพโรจน  ปญญาวุธ   สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1   
สมาชิกสภาฯ กระผมนายกําพล  มากจริง สท.เขต 2  เปนผูรับรองคนท่ี 2   
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกบางหรือไม หากไมมี สมาชิกสภาฯ ทานใด

คิดวาคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 7 คน ใหยกมือครับ  
 
มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท 
 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหมีคณะกรรมการแปรญัตติขออนุมัติกูเงินจาก

สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคาร
สํานักงานเทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน  

ครับในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตตินั้น  ผมขอใหเสนอทีละทานถามีผู
เสนอมากกวา 1 ทาน ก็ใหขอมติเลือกทานท่ี 1 กอน แลวคอยเสนอคณะกรรมการคน
ตอไปครับ  
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ประธานสภาฯ ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1  เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม

นายสุเทพ  ทิพยเสวก สท.เขต 1 ผมขอเสนอ นายบุญเทือง  โอเรือง  สท.เขต 1       
เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 ครับ   

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  คน  เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายบุญพา  ทองประเสริฐ  สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1   
สมาชิกสภาฯ กระผมนายไพศาล  เจริญสุข   สท.เขต 2  เปนผูรับรองคนท่ี 2  
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมี  

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2  ตอไปครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม

นายไพโรจน  ปญญาวุธ  สท.เขต 1  ผมขอเสนอ  นายกําพล  มากจริง  สท.เขต 2    
เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  ทาน  เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายบุญพา  ทองประเสริฐ    สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1   
สมาชิกสภาฯ กระผมนายบุญเทือง  โอเรือง  สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 2 
   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมี  

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3  ตอไปครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม

นายอุดร  จินดาวงศ  สท.เขต 1  ผมขอเสนอ  นายบุญพา  ทองประเสริฐ  สท.เขต 1  
เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายสุเทพ  ทิพยเสวก   สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1  ครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายไพศาล  เจริญสุข   สท.เขต 2  เปนผูรับรองคนท่ี 2  ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมี  

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4  ตอไปครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม

นายทนงศักดิ์  ชุมขุน  สท.เขต 2  ผมขอเสนอ  นายไพศาล  เจริญสุข  สท.เขต 2     
เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายอุดร  จินดาวงศ   สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1  ครับ 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางบุญกอง  หวามา   สท.เขต 2  เปนผูรับรองคนท่ี 2  ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมี  

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5  ตอไปครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม

นายสําราญ  ทองแกว  สท.เขต 2  ผมขอเสนอ  นายสุเทพ  ทิพยเสวก  สท.เขต 1     
เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5 ครับ 
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ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายไพโรจน  ปญญาวุธ   สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1  ครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายกําพล  มากจริง สท.เขต 2  เปนผูรับรองคนท่ี 2  ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมี  

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 6  ตอไปครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม

นายไพศาล  เจริญสุข  สท.เขต 2  ผมขอเสนอ  นายทนงศักดิ์  ชุมขุน  สท.เขต 2     
เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 6 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายอุดร  จินดาวงศ   สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1  ครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายไพโรจน  ปญญาวุธ   สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 2  ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมี  

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 7  ตอไปครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม

นายบุญพา  ทองประเสริฐ  สท.เขต 1  ผมขอเสนอ  นายสาทิพย  โอเรือง  สท.เขต 2     
เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 7 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายสุเทพ  ทิพยเสวก   สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 1  ครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายไพโรจน  ปญญาวุธ   สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 2  ครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใด  เสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม  หากไมมี  ถือวาสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลชะเมา  ไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติขออนุมัติกูเงินจากสํานักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) 
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน ครบตามท่ี
เสนอ  มีรายชื่อดังนี้ 

1. นายบุญเทือง โอเรือง 
2. นายกําพล  มากจริง 
3. นายบุญพา  ทองประเสริฐ 
4. นายไพศาล  เจริญสุข 
5. นายสุเทพ  ทิพยเสวก 
6. นายทนงศักดิ์ ชุมขุน 
7. นายสาทิพย  โอเรือง 
ตอไปเปนการกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีมิไดเปนกรรมการ

แปรญัตติฯ  ไดเสนอคําแปรญัตติฯ  ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท้ังนี้ไมนอยกวา 24 
ชม. นับแตสภาเทศบาลตําบลมีมติรับหลักการญัตติขออนุมัติกูเงินจากสํานักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) 
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน  ดังกลาว 
ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 45 วรรคสาม  การ
กําหนดสถานท่ีท่ีจะยื่นคําแปรญัตติฯ  การกําหนดใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไดมี
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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  

สมาชิกสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
กระผมนายกําพล  มากจริง  สท.เขต 2 ขอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  
จํานวน  4  วัน  ดังนี้ 

1. ในวันศุกร   ท่ี  9  ธันวาคม 2559   ตั้งแตเวลา 14.00 - 18.00 น.   
2. ในวันเสาร  ท่ี 10 ธันวาคม 2559   ตั้งแตเวลา 08.00 - 18.00 น. 
3. ในวันอาทิตย ท่ี 11 ธันวาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 - 18.00 น. 
4. ในวันจันทร ท่ี 12 ธันวาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 - 12.00 น. 
พรอมสรุปผลคําแปรญัตติใหแลวเสร็จภายในวันจันทรท่ี 12 ธันวาคม 2559  

โดยกําหนดสถานท่ีย่ืนคําแปรญัตติฯ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางบุญกอง  หวามา   สท.เขต 2  เปนผูรับรองคนท่ี 1  ครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายไพโรจน  ปญญาวุธ   สท.เขต 1  เปนผูรับรองคนท่ี 2  ครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเพ่ิมเติม

อะไรอีก  ขอมติท่ีประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบตามท่ีสมาชิกสภาฯ เสนอ
เชิญยกมือครับ   

 

มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท 
 

ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ จํานวน 4 วัน  
ดังนี้ 

1. ในวันศุกร   ท่ี  9  ธันวาคม 2559   ตั้งแตเวลา 14.00 - 18.00 น.   
2. ในวันเสาร  ท่ี 10 ธันวาคม 2559   ตั้งแตเวลา 08.00 - 18.00 น. 
3. ในวันอาทิตย ท่ี 11 ธันวาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 - 18.00 น. 
4. ในวันจันทร ท่ี 12 ธันวาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 - 12.00 น. 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถามหรือไม หากไมมี เขาสูระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ เชิญ นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเอกชัย        

คงปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา กอนหนาเขาหองประชุมไดรับโทรศัพทแจงวา
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะมามอบของให  ก็นาจะเปนหมูท่ี 4 และหมูท่ี 5  
เนื่องจากน้ําทวมมากกวาเพ่ือน  หากจะแจกท้ังตําบลก็ไมไดเพราะวาของท่ีไดรับไม
เพียงพอ  ฉะนั้นใหหมูอ่ืนๆ  รอขอหนวยงานอ่ืนมาสมทบรวมกันแลวคอยมาปรึกษาหารือ
กันอีกครั้ง 
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สมาชิกสภาฯ กราบเรียน ประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
กระผมนายอุดร  จินดาวงศ  สมาชิกสภาฯ เขต 1  ใหแจงชาวบานมารับหรือวาจะเขาไป
แจกในพ้ืนท่ีเองครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเอกชัย        
คงปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา ใหแจงประชาชนมารับท่ีปากเนตรหนาบานนายบุญ
เทืองแลวกัน เนื่องจากวาอธิบดีฯ มาชวงเย็นแลวอาจเสียเวลา ใหเตรียมคนหรือตัวแทน
มารับไปแจกจายใหอีกทีก็ไดครับ 

ประธานสภาฯ ครับ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม  ขอเชิญครับ   
หากไมมีอะไรแลว  ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ  ท่ีมีขอเสนอเปนอยางอ่ืนตามท่ีกลาว

มาแลวขางตน  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เพ่ือเสนอสภาฯ ในคราวนัดประชุมครั้ง
ตอไป  วันนี้หากไมมีอะไรแลว  ก็ขอปดการประชุมแตเพียงเทานี้   

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

(นายสักรินทร ธรสินธุ) 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

 
 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
    ลงชื่อ     ทะนงศักดิ์  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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