
รายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1/2559 
วันจันทร  ที่ 29  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.2559 

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
 

ผูมาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายภักดี  ไฝขาว ประธานสภาเทศบาลตําบล ภักดี  ไฝขาว 
2 นายอุดร จินดาวงค รองประธานสภาเทศบาลตาํบล อุดร จินดาวงค 
3 นายสักรินทร ธรสินธุ เลขานุการสภา ฯ สักรินทร ธรสินธุ 
4 นายบุญเทือง โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 บุญเทือง โอเรือง 
5 นายสาทิพย โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 สาทิพย โอเรือง 
6 นายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 บุญพา ทองประเสริฐ 
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 นายไพศาล เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ไพศาล เจริญสุข 
12 นายสาํราญ ทองแกว สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 สําราญ ทองแกว 
13 นายกําพล มากจริง สมาลิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 กําพล มากจริง 

 
ผูไมมาประชุม 

-ไมมี- 
 

คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายเอกชัย คงปาน นายกเทศมนตรีตาํบลชะเมา เอกชัย คงปาน 
2 นายวโิรจน สุขเก้ือ รองนายกเทศมนตรีฯ วิโรจน สุขเก้ือ 
3 นางอารี กองทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ อารี กองทอง 
4 นายสมชาย แรกรุน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมชาย แรกรุน 
5 นางสาวเสาวณ ี ใหมดวง ผูอํานวยการกองชาง เสาวณ ี ใหมดวง 
6 นางนิตยา สุขขาว ผูอํานวยการกองคลัง นิตยา สุขขาว 
7 นางกชพรรณ เรืองทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กชพรรณ เรืองทอง 
8 นายสพุรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัด สพุรชัย       ทองเสมอ 
9 นางสาวพชัรี นุนรอด นักพัฒนาชุมชน พัชรี นุนรอด 

10 นางสาวกัญญารัตน โยธาแกลว เจาพนักงานธุรการ กัญญารัตน โยธาแกลว 
11 นางดรุณ ี สุขเก้ือ ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ ดรุณี สุขเก้ือ 

 

 



~ 2 ~ 
 

 
 

เริ่มประชุม เวลา  10.20  น. 
 
เลขานุการสภาฯ กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุกทาน กระผมนายสักรินทร ธรสินธุ 

เลขานุการสภาเทศบาลชะเมา บัดนี้เห็นวาในท่ีประชุมแหงนี้มาครบองคประชุมเรียบรอยแลว 
 

อานประกาศสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  
 

   ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลชะเมา ไดมีมติกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจําป  
พ.ศ.๒๕๕8 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕9 นั้น 

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๑ (๒) และขอ 
๒๑ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.
๒๕๕9 เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 2559 - 1 มีนาคม ๒๕๕9   

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
     ประกาศ ณ วันท่ี 26 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2559 
 
      (ลงชื่อ)        ภักดี   ไฝขาว 

(นายภักดี   ไฝขาว) 
            ประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

และอานหนังสือเชิญประชุม ตามท่ีแจกใหกับสมาชิกทุกทานก็คงไดรับเรียบรอยแลว เชิญ
ประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ ครับตอไปเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   -ไมมี- 
ประธานสภาฯ ครับ  ตอไปก็เขาสูระเบียบวาระท่ี 2 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันท่ี 28 ธันวาคม 2558 
ประธานสภาฯ ครับขอใหสมาชิกตรวจดูตามเอกสารท่ีแจกใหกับสมาชิกทุกทานแลว สมาชิกทานใดสงสัย

อะไรในรายงานการประชุม เชิญไดครับ 
เลขานุการสภาฯ ผมขอสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 เม่ือวันท่ี 28 

ธันวาคม 2558 ใหทุกคนฟงครับ มีสาระสําคัญดังนี้ครับ 
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- ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  มี 2 เรื่อง ดังนี้ 
1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเจาภาพแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ  

ครั้งท่ี 37 ประจําป 2559 "นครศรีธรรมราชเกมส" ระหวางวันท่ี 23-31 มกราคม 2559  
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสนามกีฬาอ่ืนๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซ่ึงก็ไดเสร็จไปเรียบรอยแลว  

1.2 วัดบางมูลนากประชาสัมพันธสวดมนตขามป และตักบาตรตอนเชาวันข้ึนปใหม    
    

- ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ไมมีผูแกไข และรับรองรายงานการ
ประชุม 

 

- ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง แจงเพ่ือทราบ  มี  3  เรื่อง  ดังนี้   
3.1 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  

  3.2 แผนการดําเนินงาน ประจําป 2559  
3.3  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชะเมา  

ประจําป  2558 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ผูรับผิดชอบก็ไดแจงรายละเอียดตางๆ  ให
ทราบไปแลว  

3.4 รายงานงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตําบลชะเมา ประจําป 2559  ตั้งแต 
1 ตุลาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน  2558  และรายงานงบแสดงฐานะการเงินของ
เทศบาลตําบลชะเมา ประจําป 2558  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  
ผอ.กองคลัง  ก็ไดแจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ  ทราบไปแลว  รายละเอียดตามรายงาน
การประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2558    
- ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ  เปนโครงการท่ีผูบริหารเสนอญัตติขอ
ความเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมได 

   4.1 อนุมัติจายขาดเงินสะสม  จํานวน 1,639,000 บาท และเงินทุนสํารองเงิน
สะสม จํานวน 1,457,000 บาท มีจํานวน 10 โครงการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 
3,116,000 บาท ดังนี้   

1. โครงการปรับปรุงถนนสายหนาอนามัยบางมูลนาก - เกาะทวด หมูท่ี 7 
ตั้งจายไว  ๔๔๗,๐๐๐.-บาท (เงินทุนสํารองเงินสะสม)  

  2. โครงการปรับปรุงถนนสายคอสะพานคลองใหมทานมุย หมูท่ี 7  ตําบล
ชะเมา – ตําบลเกาะทวด ตั้งจายไว  ๔๒๖,๐๐๐.-บาท (เงินทุนสํารองเงินสะสม)  

3. โครงการปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองพระราชดําริจากนานายเยื้อง – 
นานายคลอย หมูท่ี 5 ตั้งจายไว  ๑๒๗,๐๐๐.-บาท (เงินทุนสํารองเงินสะสม)  

4. โครงการปรับปรุงถนนสายตนง้ิว - หนําหยอม หมูท่ี 5 ตําบลชะเมา ตั้ง
จายไว ๒๖๑,๐๐๐.-บาท (เงินทุนสํารองเงินสะสม)  

5. โครงการปรับปรุงถนนสายจากบานนายถาวร - บานนายอวม หมูท่ี 5 
ตําบลชะเมา - ตําบลเกาะทวด ตั้งจายไว ๑๙๖,๐๐๐.-บาท (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 

6. โครงการปรับปรุงถนนขอบคลองแผวบานทอนจาก หมูท่ี 2 ตําบล  
ชะเมา ตั้งจายไว ๔๗๓,๐๐๐.-บาท (เงินสะสมประจําป) 
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7. โครงการปรับปรุงถนนซอยเกาะแกสามัคคี หมูท่ี 2 ตําบลชะเมา      

ตั้งจายไว  ๒๙๑,๐๐๐.-บาท (เงินสะสมประจําป)  
8. โครงการปรับปรุงถนนเหมืองบานนายปญญา บานเกาะโพธิ์ หมูท่ี 2 

ตําบลชะเมา ตั้งจายไว  ๒๒๘,๐๐๐.-บาท (เงินสะสมประจําป)  
9. โครงการปรับปรุงถนนราชดําริจากสวนปาลมสายัญ หมูท่ี 1 - สวน

ปาลมนายชูศักดิ์  คงปาน หมูท่ี 6 ตําบลชะเมา ตั้งจายไว  ๓๙4,๐๐๐.-บาท (เงินสะสม
ประจําป)  

10. โครงการถมยกระดับถนนสายตนง้ิว – ทวดลุง หมูท่ี 5 ตั้งจายไว           
273,๐๐๐.-บาท (เงินสะสมประจําป)  

สรุปวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหจายเงินสะสม จํานวน 10 โครงการ เปน
จํานวนเงิน  ๓,๑๑๖,๐๐๐.- บาท                    

4.2 เห็นชอบรับโอนทรัพยสินพรอมการบริหารจัดการระบบประปาหมูบาน บาน
ปากเนตร  หมูท่ี 4  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับการรับโอนทรัพยสินพรอมการบริหารจัดการ
ระบบประปาหมูบาน  บานปากเนตร  หมูท่ี 4          

            

- ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
5.๑ การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2559  ไดจัดกิจกรรมไปแลวเม่ือ

วันท่ี 9  มกราคม  2559  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา  การจัดกิจกรรมดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยดี  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัย  หรือซักถามอีกบาง  เชิญครับ  หากไม
มีเชิญประธานสภาฯ  ตอไปครับ   

ประธานสภาฯ ครับเลขานุการสภาฯ  สรุปรายงานการประชุมใหสมาชิกสภาฯ  ฟงเรียบรอยแลว  สมาชิก
สภาฯ  ทานใดสงสัย  หรือซักถามอะไรอีกบางหรือไม  ขอเชิญครับ   

สมาชิกสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารทุก และพนักงานเทศบาลตําบลชะเมา       
ทุกทาน  กระผมนายบุญพา  ทองประเสริฐ  ขอถามในรายงานการประชุมเก่ียวกับโครงการ  
10  โครงการ  ในวันประชุมไดขอมติท่ีเดียวไปเลย  10  โครงการ  แตในรายงานการประชุม
ไดขอมติท่ีประชุมทีละโครงการ ครับผม 

เลขานุการสภาฯ กระผมก็ไดบอกในท่ีประชุมแลว เม่ือวันท่ี 28  ธันวาคม  2559  วาในการขอมติท่ีประชุมใน
การเขียนรายงานการประชุมจะตองขอมติทีละโครงการ  ครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัย  หรือซักถามอะไรอีกบางหรือไม  ขอเชิญไดครับ   
หากไมมีใครสงสัย  หรือซักถามอะไร  ขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ

ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท 
ประธานสภาฯ ถือวาที่ประชุมแหงน้ีรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2558  วันที่ 28  

ธันวาคม  2558  ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 3  ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ   

๓.๑ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําป 2558  
ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป 2558 
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นายกเทศมนตรีฯ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทุกทาน  กระผมขอใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน     

ผูเรียบเรียงรายละเอียด  เปนผูแถลงแทนเชิญครับ 
นักวิเคราะหฯ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และพนักงานเทศบาลตําบลชะเมา  ทุก

ทาน ดิฉันนางกชพรรณ  เรืองทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ผูรับผิดชอบรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป 2558  ตามท่ี นายเอกชัย คงปาน นายกเทศมนตรี
ตําบลชะเมา ไดแถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลชะเมา ตอสภาเทศบาล
ตําบลชะเมา เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2557 ซ่ึงไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการไวตาม
กรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 7 ยุทธศาสตร  ประกอบดวย   

- ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการเมือง และบริหาร 
- ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาการเมืองและสังคม 
- ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
- ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานสาธารณสุข 
- ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการศึกษา 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒  มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕  ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป  

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เปนการสรุปผลการดําเนินงานใน
รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ทุกโครงการและกิจกรรมเปนโครงการท่ีมีความสอดคลองกับ
นโยบายท่ีไดแถลงไว ซ่ึงกระผมไดมุงเนนการแกไขปญหาความเดือดรอน เพ่ือใหพ่ีนอง
ประชาชนไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด ตามท่ีไดมุงหวังเอาไวภายใตขอจํากัดหลาย
ประการ ซ่ึงกระผมและคณะไดเขามาดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจในระดับ
หนึ่ง โดยในการแกไขปญหาเราจะมุงเนนผูคน สวนใหญใหไดรับประโยชนมากท่ีสุด สําหรับ
โครงการขนาดใหญหรือโครงการริเริ่มใหมท่ีจะทําใหประชาชนโดยสวนรวมไดรับประโยชน  
จะมีการเตรียมความพรอมเพ่ือดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป   

จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาล
ตําบลชะเมา ประจําป ๒๕๕8  ซ่ึงไดประกาศไปแลวเม่ือวันท่ี 26 มกราคม  2559  
รายละเอียดดังตอไปนี้   

- ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว  จํานวน  13  โครงการ  เปนเงิน  6,969,699.-บาท 

- ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานการเมือง และบริหาร  ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว  จํานวน  11  โครงการ  เปนเงิน  276,562.-บาท 

- ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการเมืองและสังคม  ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว  จํานวน  11  โครงการ  เปนเงิน  6,544,834.-บาท 

- ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  
จํานวน  2  โครงการ  เปนเงิน  43,300.-บาท 

- ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม  และทรัพยากรธรรมชาติ  
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  จํานวน  3  โครงการ  เปนเงิน  54,814.-บาท 
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- ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานสาธารณสุข  ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  

จํานวน  1  โครงการ  เปนเงิน  105,000.-บาท 
- ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการศึกษา  ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  

จํานวน  3  โครงการ  เปนเงิน  996,590.80 บาท 
   ก็ไดรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป 2558  โครงการและ

กิจกรรมเปนโครงการท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายท่ีไดแถลงไว 7 ยุทธศาสตร สมาชิกสภาฯ  
ทานใดสงสัย  หรือซักถามอะไรอีกบางหรือไม  ขอเชิญไดคะ 

สมาชิกสภาฯ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และพนักงานเทศบาลตําบลชะเมา  ทุก
ทาน  กระผมนายกําพล  มากจริง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา ขอแกไขนโยบายการ
พัฒนาดานการศึกษา  จํานวนโรงเรียนจาก  4  โรงเรียน  เปน  3  โรงเรียนดวยครับ 

นักวิเคราะหฯ คะแลวจะแกไขใหคะ  ขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ทุกทานคะ   
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัย  หรือซักถามอะไรอีกบางหรือไม  ขอเชิญครับ  หากไมมีใครสงสัย  

หรือซักถามอะไรอีก  เชิญนายกเทศมนตรีตําบลชะเมาครับ  
นายกเทศมตรีฯ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตําบลชะเมา  ทุกทาน  ตามท่ี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ไดแจงรายละเอียดใหทราบแลวท้ัง 7 ยุทธศาสตร  ท่ีได
ปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําป 2558  เนื่องจากประชาชนไดแจงเรื่องรองทุกขเก่ียวกับ
ประปาหมูบานน้ําไมเพียงพอในการใชอุปโภค  และบริโภค  อีกท้ังน้ํายังเปนสนิม  ใน
ปงบประมาณ  2560  ก็ไดคงจะตองเปลี่ยนเปนทอ PE ท้ังหมด  เพราะมีความคงทนกวา   

ประธานสภาฯ นักวิเคราะหนโยบายและแผนก็ไดสรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําป  
2558  ใหสมาชิกสภาฯ  ไดทราบแลว  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัย  หรือซักถามอะไรอีก
บางหรือไม  ขอเชิญครับ   

หากไมมีใครสงสัย  หรือซักถามอะไรอีก  ตอไปก็เขาสูระเบียบวาระท่ี 4  ครับ     
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ 

4.1 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําป  ๒๕๕9  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  
ประจําป 2560 

เลขานุการสภาฯ เชิญหัวหนาสํานักปลัด  ชี้แจงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมไดรับทราบ เชิญ
ครับ 

หัวหนาสํานักปลัด เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และพนักงานเทศบาลตําบลชะเมา  ทุก
ทาน  กระผมนายสุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัด  ขอชี้แจงกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของใหท่ีประชุมไดรับทราบ   

ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 
24  วรรคแรก กําหนดวา ในปหนึ่ง  ใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด 

วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  แตถาจะ
ขยายเวลาออกไปอีก  จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) ขอ 21  กําหนดวา การกําหนดจํานวน
สมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญประจําปของแตละ
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สมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป  ใหประธานสภาทองถ่ินนํา
ปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยนําความในขอ 11  มาใชบังคับ  
โดยอนุโลม 

ขอ 11 กําหนดวา เม่ือมีประธานสภาทองถ่ินแลว ใหสภาทองถ่ินเลือกรอง
ประธานสภาทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน และใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ี
ประชุม เก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้ 

      (2) สําหรับเทศบาลใหสภาเทศบาลกําหนดวา การประชุมสมัยสามัญ
ประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน  

  เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน  
พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  ในกรณีท่ีไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว  หรือไมไดกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจําป  สมัยแรกในปถัดไปไว  หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจําป  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปท่ีกําหนดไวแลว  ให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืน  หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัย  หรือซักถามอะไรอีกบางหรือไม  ขอเชิญครับ   

เลขานุการสภาฯ  ในการกําหนดสมัยประชุมเห็นวาสามเดือนประชุมครั้ง  ถือวามีความเหมาะสมและหาก
สมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนก็ได 

ประธานสภาฯ สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2559  ตามพ.ร.บ. เทศบาล 
กําหนดใหมีจํานวน  4  สมัย แตละสมัยมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 30 วัน นั้น  ในลําดับ
แรกขอใหสมาชิกไดเสนอวา 

1. ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญแตละสมัย  จะใหมีกําหนดก่ีวัน  
2. วันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญแตละสมัย จะเริ่มในวันท่ีเทาไร 

เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมาเสนอครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  กระผมนายกําพล  มาก

จริง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  ขอเสนอระยะเวลาของสมัยสามัญ แตละสมัยมี
กําหนด  30  วัน ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะกําหนดเปนอยางอ่ืนหรือไม  
  ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญแตละ

สมัยใหมีกําหนด 30 วัน นะครับ 
ตอไปขอใหทานสมาชิกไดกําหนดวันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญแตละสมัยจะเริ่มใน

วันท่ีเทาไร  ขอเชิญครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  กระผมนายไพศาล  

เจริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  ขอเสนอวันเริ่มตนการประชุมแตละสมัย ดังนี้ 
- สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-30  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
- สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-30  เดือน สิงหาคม    พ.ศ. 2559   
- สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-30  เดือน ธันวาคม    พ.ศ. 2559   
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ประธานสภาฯ  ขอผูรับรอง  2  คน  เชิญผูรับรองคนท่ี 1 ครับ 
-นายกําพล  มากจริง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เปนผูรับรองคนท่ี ๑   

ประธานสภาฯ  เชิญผูรับรองคนท่ี 2 ครับ 
-นายสุเทพ  ทิพยเสวก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เปนผูรับรองคนท่ี ๒   

เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะกําหนดเปนอยางอ่ืนหรือไม  
 ถาไมมี เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบใหกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแตละสมัย ดังนี้   

- สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-30  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
- สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-30  เดือน สิงหาคม    พ.ศ. 2559   
- สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-30  เดือน ธันวาคม    พ.ศ. 2559   
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาตําบลชะเมา ไดเสนอกําหนดระยะเวลาของสมัย

ประชุมสามัญ และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญแรก ของปถัดไป คือป 
พ.ศ. 2560  ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียน  ประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  กระผมสุเทพ  ทิพยเสวก  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  ขอเสนอระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของ
ป พ.ศ.2560  ใหมีกําหนด  30 วัน  โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี  1  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.
2560  เปนตนไป  ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผูรับรอง  2  คน  เชิญผูรับรองคนท่ี 1 ครับ 
-นางบุญกอง  หวามา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เปนผูรับรองคนท่ี ๑   

ประธานสภาฯ  เชิญผูรับรองคนท่ี 2 ครับ 
-นายทนงศักดิ์  ชุมขุน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เปนผูรับรองคนท่ี ๒   

เลขานุการสภาฯ ในการกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญสมัยแรก  จะกําหนดเดือนมกราคมก็ได  หรือเดือน
กุมภาพันธก็ได   มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะกําหนดเปนอยางอ่ืนหรือไม  เชิญครับ   

 หากไมมี เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
ของปถัดไป พ.ศ.2560  มีกําหนด 30 วัน  โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2560  เปนตนไปครับ ขอสรุปสมัยประชุมใหสมาชิกสภาฯ  ทราบ  ดังนี้  

 

   ๑. สมัยประชุมสามัญ  ประจําป  ๒๕๕9   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-30  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-30  เดือน สิงหาคม    พ.ศ. 2559   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-30  เดือน ธันวาคม    พ.ศ. 2559   

๒. สมัยประชุมสามัญ  ประจําป  ๒๕60   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพนัธ  ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.๒๕60   

 สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัยจะซักถาม  หรือจะเปลี่ยนแปลงอีกบางเชิญครับ   
หากไมมีขอมติท่ีประชุมครับ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นดวย 12 เสียง 
 ไมเห็นดวย   - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 
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 ถือวาท่ีประชุมเห็นดวยกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําป  2559           
และกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  2560   

 
ประธานสภาฯ ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 4  ขอ 4.2  รับรองการเขาเปนสมาชิกศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็ก

พิการตําบลชะเมา 
4.2 โอนรับส่ิงปลูกสรางอาคารพระราชทาน 17  ศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการตําบล 
ชะเมา 

เลขานุการสภาฯ เก่ียวกับศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการตําบลชะเมา  ซ่ึงจะตองทําการเบิกจายใหกับเด็ก
พิการ  และผูปกครองท่ีมารับบริการนอกเขตพ้ืนท่ีตําบลชะเมา  เม่ือสภาเทศบาลตําบลชะ
เมารับโอนแลว  ตอไปก็สามารถเขาไปดูแลบริหารจัดการไดตอไป  แตท้ังนี้ก็เพ่ือใหการ
เบิกจายงบประมาณตามโครงการฯ  เปนไปดวยความถูกตอง  ตามระเบียบ  จึงตองขอ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลชะเมากอน  จึงขอใหนักพัฒนาชุมชน  ผูรับผิดชอบได
ชี้แจงรายละเอียดใหทราบ 

  ประธานสภาฯ เชิญนักพัฒนาชุมชน  ครับ 
นักพัฒนาชุมชน เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  ดิฉันนางพัชรี  นุน

รอด  นักพัฒนาชุมชน  สืบเนื่องจากศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการตําบลชะเมา  โดยนาย
เอกชัย  คงปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  เปนผูดูแลและไดดําเนินการมาตั้งแต  17  
ธันวาคม  2550  ตอมาป พ.ศ.2557  ไดรับพระราชทานอาคารศูนยฟนและพัฒนาเด็ก
พิการตําบลชะเมา (อาคารพระราชทาน 17) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ซ่ึงไดเริ่มดําเนินการในเดือน กุมภาพันธ  2558  ปจจุบันอาคารดังกลาว
กอสรางแลวเสร็จและทางศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการตําบลชะเมา  ไดเขาใชอาคารเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมเปนท่ีเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี 19  มกราคม  2559  อีกท้ังยังไดรับพระ
กรุณาพระราชทานอุปกรณสงเสริมเพ่ือกระตุนพัฒนาการของเด็กพิการ  และผาออม
สําเร็จรูปเพ่ือใชในชีวิตประจําวันของเด็กพิการดวย  ตามระเบียบ  ขอกฎหมาย  ดังนี้   

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
2552  สวนท่ี 3  หนาท่ีของเทศบาล 

   มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 

    (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถิ่น พ.ศ.2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553   
   ขอ 9 ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมี
เง่ือนไขหรือมีภาระติดพันหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ 
ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

   การไดมาซ่ึงพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ไดกําหนดไว และไมมี
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะใหถือปฏิบัติโดย
อนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีกําหนดไวในหมวดนี้  
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จึงขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลชะเมา ใหรับโอนสิ่งปลูกสรางอาคาร

พระราชทาน 17  ศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการตําบลชะเมา เพ่ือจะไดนําเสนอสํานักราช
เลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตอไป   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัย  หรือซักถามอะไรอีกบางหรือไม  ขอเชิญครับ   
สมาชิกสภาฯ เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน   กระผมนายบุญพา  

ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  ขอถามสัก 2 ขอ     ท่ีตองการทราบ
รายละเอียดบาง  ขอแรก  ผูพิการท่ีมารับบริการจากศูนยฟนฟูฯ  จากตําบลอ่ืนจํานวนก่ีคน  
และในพ้ืนท่ีตําบลชะเมาก่ีคน  ขอท่ีสอง  ตําบลอ่ืนเขามาชวยเหลือในเรื่องงบประมาณ
คาใชจายบางหรือไม  ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญนักพัฒนาชุมชน  แจงรายละเอียดใหทราบครับ 
นักพัฒนาชุมชน ตามท่ีสมาชิกสภาฯ  นายบุญพา  ทองประเสริฐ  ตองการทราบรายละเอียดขอแรก  ผูพิการ

ท่ีมารับบริการจากศูนยฟนฟูฯ  ท้ังหมด  20  คน  จากตําบลอ่ืน  15  คน  ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะเมา  จํานวน  5  คน   

   ขอท่ีสอง  ทางเทศบาลตําบลชะเมา  ไดสอบถามงบประมาณจากตําบลท่ีผูพิการ
นอกเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะเมาแลว  ไดรับคําตอบวาทางหนวยงานไม
สามารถเบิกจายใหได  ตามระเบียบไมรูจะเบิกจายในสวนไหนของงบประมาณ  คาใชจาย
ตางๆ  จึงยังตกเปนของเทศบาลตําบลชะเมาเชนเดิมคะ 

เลขานุการสภาฯ โดยปกติแลวผูพิการของตําบลชะเมามาใชบริการมีนอย  ก็มีเด็กพิการจากตําบลใกลเคียงมา
ใชเปนสวนใหญ  

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัย  หรือซักถามอะไรอีกบางหรือไม  ขอเชิญครับ  หากไมมีใคร
สงสัย  หรือซักถามอะไรอีก  เชิญนักพัฒนาชุมชน ครับ   

นักพัฒนาชุมชน เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  ดิฉันนางพัชรี       
นุนรอด  นักพัฒนาชุมชน  ตามท่ีคุณสําเริง  เอ่ียมสะอาด  รองราชเลขานุการในพระองค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดบอกไววาใหรวบรวมเอกสารให
เรียบรอยแลวใหนําเสนอจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยผานอําเภอปากพนัง  เพ่ือเสนอกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินตอไป 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใด  สงสัยจะซักถามอีกบางหรือไม  เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  กระผมนายบุญพา  

ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  ตามท่ีไดถามไปแลว  และนักพัฒนาชุมชน
ไดแจงรายละเอียดใหทราบแลว  ก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของเด็กพิการ  แตก็อยากให
หนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีผูพิการอาศัยอยูท่ีมาใชบริการกับศูนยฟนฟูฯ  ชวยเหลือในสวนของ
งบประมาณบาง   

เลขานุการสภาฯ   ในสวนการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน อปท.อ่ืน  ก็ติดขัดกับหลักเกณฑในการใชจาย
งบประมาณ  และเปนโอกาสท่ีดีท่ีตําบลเราไดรับอาคารพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีทรงเมตตาใหกับตําบลชะเมา   

ประธานสภาฯ เชิญ  รองนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  นายวิโรจน  สุขเก้ือ  ครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทุกทาน  กระผมนายวิโรจน  สุขเก้ือ  รอง

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  เปนเรื่องท่ีดีท่ีไดรับพระราชทานอาคารศูนยฟนฟูฯ  ซ่ึงไมใช
จะไดกันงาย  ถือวาเปนโอกาสท่ีดีมากๆ  ท่ีตําบลของเรามีศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ



~ 11 ~ 
 

 
ประจําตําบล  ถึงแมวาผูมาใชบริการเปนท่ีอ่ืนเสียเปนสวนใหญ  เทียบกับประโยชนอ่ืนท่ีจะ
ไดรับก็ถือวาคุมคามากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญนักพัฒนาชุมชน  แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมใหทราบครับ 
นักพัฒนาชุมชน เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  ดิฉันนางสาวพัชรี  

นุนรอด  นักพัฒนาชุมชน  ตามท่ีคุณสําเริง  เอ่ียมสะอาด  รองราชเลขานุการในพระองค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซ่ึงไดมาตรวจเยี่ยมการกอสรางอาคาร
พระราชทาน  คาดวาพระองค จะทรงเสด็จเพ่ือเปดอาคารศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ
ตําบลชะเมา  ประมาณเดือน  ตุลาคม 2559  นี้ 

เลขานุการสภาฯ ทานนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  มีอะไรจะแจงเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม  เชิญครับ   
นักพัฒนาชุมชน  เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  ดิฉันนางสาวพัชรี  

นุนรอด  นักพัฒนาชุมชน  ขอแจงใหทราบอีกเรื่อง  ในการจัดสวนพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารทาง
เทศบาลตําบลชะเมาไดประสานกับกรมปาไมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซ่ึงจะเขาดําเนินการ
ในสวนท่ีรับผิดชอบตอไป 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนักพัฒนาชุมชน  ไดแจงรายละเอียดเก่ียวกับโอนรับสิ่งปลูกสรางอาคารพระราชทาน 
17  ศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการตําบลชะเมา  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถามอีก
บางหรือไม  หากไมมีขอมติท่ีประชุม  เชิญครับ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นดวย 12 เสียง 
 ไมเห็นดวย   - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 

 ถือวาท่ีประชุมแหงนี้รับโอนส่ิงปลูกสรางอาคารพระราชทาน 17  ศูนยฟนฟู
และพัฒนาเด็กพิการตําบลชะเมา 
   

ประธานสภาฯ  ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 4  ขอ 4.2  โครงการจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เทศบาลตําบล
ชะเมา 
4.3 โครงการจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เทศบาลตําบลชะเมา 

เลขานุการสภาฯ  เชิญหัวหนาสํานักปลัด  แจงกฎหมาย  ระเบียบ  ใหสมาชิกสภาฯ  ทุกทานทราบครับ 
หัวหนาสํานักปลัด เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  กระผมนายสุพรชัย  

ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัด  ตามท่ีเทศบาลตําบลชะเมา ไดรับเรื่องรองทุกขจากราษฎรใน

พ้ืนท่ีตําบลชะเมา เนื่องดวยถนนหลายสายในหมูบานท่ีประชาชนใชเปนเสนทางขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรออกสูทองตลาด การสัญจรไป-มา มีสภาพเปนถนนหินคลุก ราบลุม 

เปนหลุมเปนบอ เม่ือมีฝนตกก็จะมีน้ําทวมขัง อาจเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน และ

แกปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค เนื่องจากระบบประปาหมูบานขาดน้ําดิบในการ

ผลิตน้ําประปา  ประกอบกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.

2559  ไมไดบรรจุไวในเทศบัญญัติ 

กองชางไดดําเนินการสํารวจ และตรวจสอบโครงการตางๆ แลว เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  ใหไดรับความสะดวก จึงไดจัดทําโครงการจายเงินทุน
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สํารองเงินสะสม จํานวนท้ังส้ิน 5 โครงการ  เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 1,873,000.-บาท

(หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดหม่ืนสามพันบาทถวน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  

ขอ 87 ทุกวันสิ้นปงบประมาณ  เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดปดบัญชีรายรับ 
รายจายแลว  ใหกันยอดเงินสะสมประจําปไวรอยละยี่สิบหาของทุกป เพ่ือเปนทุนสํารองเงิน
สะสมโดยท่ีทุนสํารองเงินสะสมนี้ใหเพ่ิมข้ึนรอยละยี่สิบหาของทุกป 

การจายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําไดตอเม่ือยอดเงินสะสมในสวนท่ีเหลือมี
ไมเพียงพอตอการบริหาร ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน และขออนุมัติผูวาราชการ
จังหวัด 

ในกรณีท่ีปใด  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอย
ละยี่สิบหาของงบประมาณรายจายประจําปนั้น  หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจนํายอดเงินสวนท่ีเกินไปใชจายไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข
ขอ 89 (1) 

ขอ ๘๙ ความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

 (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับการดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน 

ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

    (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทตามระเบียบแลว 

    (3) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง

ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

    ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึง
ฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ หัวหนาสํานักปลัด  ก็ไดแจงรายละเอียดเก่ียงกับระเบียบ  ขอกฎหมาย  ใหสมาชิกสภาฯ  
ทุกทานไดทราบแลว  ตอไปเชิญผูอํานวยการกองคลังครับ 

ผูอํานวยการกองคลัง เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน ดิฉันนางนิตยา       
สุขขาว  ผูอํานวยการกองคลัง  กอนอ่ืนขอแจงใหทราบวาในการนําเงินไปจายใหคํานึงถึง
รายรับท่ีจะเขามาดวยวาจะมีจายหรือไม  ใหดูตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ
ใชจายเงินสะสม 
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แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใชจายเงินสะสม 

เทศบาลตําบลชะเมา 

รายงานยอดเงินสะสมที่นํามาใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 

    1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน     3,164,665.24    

   ยอดเงินสะสม ณ วันที ่30 กันยายน 2558       

   หัก บัญชีรายไดคางรับ       

       เงินฝากสมทบเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล                 -        

       บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น        3,519.00      

                    - ภาษีบํารุงทองที่ (95%)      29,906.58      

                     - ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      252,236.00      

       ยอดผลตางจากการชําระหนี้ระหวางทรัพยสินเกิดจากเงินกูและเจาหนี ้        285,661.58    

ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได     2,879,003.66    

        

2) พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวดั       

    ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที ่30 ก.ย.2558    15,456,123.97    

    หัก บัญชีรายจายคางจาย  4,795,488.60      

         เงินอุดหนุนโครงการแกไขปญหายาเสพติดประจําป 2558      24,000.00      

         เงินทุนสํารองเงินสะสม  6,227,046.76      

         บัญชีเงินรับฝากตาง ๆ  1,530,584.95   12,577,120.31    

ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได     2,879,003.66    

 หมายเหต ุยอดเงินสะสมตาม(1) และ (2) จะตองมียอดเทากัน       

 เทศบาลจะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได ดังนี้       

 ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ยอดตาม (1) หรือ (2)      2,879,003.66  

 หัก เงินยืม/จายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ม.ค.2559         179,269.28  

      เงินสะสมที่อนุมัติแลวแตยังไมไดดําเนินการ      1,659,000.00  

(ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ดีไดรับอนุมติ       

ใหจายขาดแลวทั้งโครงการทีย่ังไมดําเนินการและโครงการที่อยูระหวาง       

ดําเนินการและมีความประสงคที่จะใชเงินสะสมตามโครงการขางตนตอไป)       

คงเหลือเงินสะสมที่นําไปบริหารได ณ วันที่ 31 มกราคม 2559      1,040,734.38  

     หมายเหต ุเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม  2559 

 

  6,227,046.76  

               หัก จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม   

 

                 -    

                    เงินทุนสํารองเงินสะสมที่อนุมัติแลวแตยังไมไดดําเนินการ 

 

  1,457,000.00  

               คงเหลือเงินทุนสํารองเงินสะสม 

 

  4,770,046.76  
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เลขานุการ  ตามท่ีผูอํานวยการกองคลัง  ไดแจงรายละเอียดประกอบการขอความเห็นชอบใชจาย

เงินกองทุนเงินสะสมใหทราบไปแลว  กระผมในนามเจาหนาท่ีงบประมาณคิดวาไมเห็นดวย
ในการขอความเห็นชอบจายเงินกองทุนเงินสะสมในครั้งนี้  แตก็ข้ึนอยูกับมติท่ีประชุมสภาฯ  
วาจะเห็นชอบหรือไมอยางไร  ตามท่ีผูบริหารไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาฯ  เปน
จํานวนเงิน  1,873,000.-บาท 

ประธานสภาฯ สวนรายละเอียดของโครงการ  ใหทางกองชางชี้แจงรายละเอียด  เชิญผูอํานวยการกองชาง
ตอไปครับ 

ผูอํานวยการกองชาง เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  ดิฉันนางสาวเสาวณี  
ใหมดวง  ผูอํานวยการกองชาง  รายละเอียดขอความเห็นชอบโครงการเพ่ือดําเนินการแกไข
ปญหาความเดือดรอน และเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลชะเมา 
จํานวน 5 โครงการ เปนจํานวนเงิน 1,873,๐๐๐.-บาท รายละเอียดใหดูตามเอกสารท่ีแจก
ใหสมาชิกสภาฯ  ไปแลว  ดังนี้ 

1. โครงการเจาะบอบาดาล หมูท่ี 1 ตําบลชะเมา  ตั้งจายไว 341,000.-บาท 
2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายทอนงูเหลือม หมูท่ี 2 ตําบลชะเมา ตั้งจายไว 

498,000.-บาท 
3. โครงการปรับปรุงถนนสายบานนางแดง – ถนนหนําหยอม หมูท่ี 2 ตําบล     

ชะเมา ตั้งจายไว 356,000.-บาท 
4. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานมวง หมูท่ี 3 ตําบลชะเมา ตั้งจายไว 

337,000.-บาท 
5. โครงการเจาะบอบาดาล หมูท่ี 6 ตําบลชะเมา ตั้งจายไว 341,000.-บาท 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถามอีกบางหรือไม  เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ ท่ีสวนของกองคลังบอกวาสถานะทางการเงินไมดี  เนื่องจากการประชุมครั้งกอนสภาฯ  ได

พิจารณาอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไปสามลานกวาบาทแลว  ซ่ึงรวมท้ังเงินทุนสํารองเงิน
สะสมดวยแลวท่ีเกิน  25%  ของเงินทุนสํารอง   ในครั้งนี้ถาจายอีกคาใชจายเงินประจํา  
เชน เงินเดือนทุกประเภท  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีระเบียบหนังสือสั่งการใหยืมเงินสะสมใช
จายได หากรายไดท่ีไดรับการจัดสรรเขาชา  แลวจะเอาเงินท่ีไหนจาย 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  กระผมนายเอกชัย  คงปาน  นายกเทศมนตรี

ตําบลชะเมา  ใหสมาชิกสภาฯ  ชวยพิจารณาดูวาการจายในครั้งนี้เหมาะสมหรือไม  ในการ
แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 

ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองคลัง ครับ 
ผูอํานวยการกองคลัง เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  ดิฉันนางนิตยา       

สุขขาว  ผูอํานวยการกองคลัง  คาดการณในอนาคตขางหนาในการบริหารงบประมาณใน
อนาคต  เชน  คาใชจายประจํา อยางเชน คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ  เงินเดือนพนักงาน  
คาจาง  และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  หากวารัฐบาลจัดสรรมาไมทันก็ตอง
ยืมเงินสะสมมาใชจาย 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถามอีกบางหรือไม  เชิญครับ 
 



~ 15 ~ 
 

 
สมาชิกสภาฯ เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  กระผมนายบุญพา  

ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  ขอถนน คสล. ไวกอน  สวนประปาก็
ดําเนินการตอไป  สมาชิกสภาฯ  ทานอ่ืนวาอยางไรบาง 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถามอีกบางหรือไม  เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  กระผมนายกําพล  

มากจริง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  ขอถามในเอกสารประกอบการประชุม  ขอ 4.3
โครงการปรับปรุงถนนสายบานนางแดง – ถนนหนําหยอม  หมูท่ี 2  ในรายละเอียด ปรับผิว
จราจรดวยหินคลุก  แตในแบบประมาณการ ปร.4  ลําดับท่ี 1  ชองรายการ ระบุไววาหิน
ผานตะแกรง  คิดวาท่ีถูกนาจะเปนดินลูกรัง 

ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองชางครับ 
ผูอํานวยการกองชาง เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  ดิฉันนางสาวเสาวณี  

ใหมดวง  ผูอํานวยการกองชาง  ขอแกไขจากหินผานตะแกรง  เปนดินลูกรังใหถูกตองคะ  
และขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ  ท่ีชวยดูคะ   

ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกสภาฯ  ตรวจดูรายละเอียดโครงการวารายละเอียดครบถวน  ถูกตองหรือไม  
และขอมติท่ีประชุมอนุมัติทีละโครงการครับ  เริ่มโครงการท่ี 1  ครับ 
โครงการท่ี 1  รายละเอียดโครงการ  ดังนี้     

1. โครงการเจาะบอบาดาล หมูท่ี 1 ตําบลชะเมา ตั้งจายไว 341,000.-บาท เพ่ือ
จายเปนคาดําเนินการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 1 ตําบลชะเมา โดยทําการขุดเจาะบอ
บาดาล Ø 6 " ลึก 100 เมตร หรือไดน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม./ชม. ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลตําบลชะเมากําหนด และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๑ หนา 5๐ ลําดับท่ี 45) 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยในโครงการนี้หรือไม  หากไมมี  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม เห็นดวย 12 เสียง 
 ไมเห็นดวย    - เสียง 
 งดออกเสียง    - เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับการอนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  โครงการเจาะบอ

บาดาล หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา  ตอไปโครงการท่ี 2  ครับ  
 

โครงการท่ี 2  รายละเอียดโครงการ  ดังนี้     
    2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายทอนงูเหลือม หมูท่ี 2 ตําบลชะเมา ตั้งจายไว 

498,000.-บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน คสล. สายทอนงูเหลือม หมูท่ี 2 
ตําบลชะเมา สภาพเดิม เปนถนนหินคลุก ราบลุม เปนหลุม เปนบอ  ปริมาณงาน กอสราง
ถนน คสล. ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการจํานวนไมนอย
กวา 945 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลชะเมากําหนด และ
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๑ หนา 21 ลําดับท่ี 11 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยในโครงการนี้หรือไม  หากไมมี  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม เห็นดวย 12 เสียง 
 ไมเห็นดวย    - เสียง 
 งดออกเสียง    - เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับการอนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  โครงการกอสราง

ถนน คสล. สายทอนงูเหลือม หมูท่ี 2 ตําบลชะเมา ตอไปโครงการท่ี 3  ครับ  
 

โครงการท่ี 3  รายละเอียดโครงการ  ดังนี้     
     3. โครงการปรับปรุงถนนสายบานนางแดง – ถนนหนําหยอม หมูท่ี 2 ตําบลชะ

เมา ตั้งจายไว 356,000.-บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงถนนสายบานนางแดง 
– หนําหยอม หมูท่ี 2 ตําบลชะเมาสภาพเดิม เปนถนนหินคลุก ราบลุม ปริมาณงาน 
ปรับปรุงถนน ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 540 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,620 
ตร.ม. โดยใชดินลูกรังรองพ้ืนทางจํานวนไมนอยกวา 755 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรดวยหินคลุก
จํานวนไมนอยกวา 160 ลบ.ม. พรอมวางทอ คสล. Ø 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) จํานวน 7 
ทอน ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลชะเมากําหนด และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๑ หนา 26 ลําดับท่ี 
46) 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยในโครงการนี้หรือไม  หากไมมี  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม เห็นดวย 12 เสียง 
 ไมเห็นดวย    - เสียง 
 งดออกเสียง    - เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับการอนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  โครงการปรับปรุง

ถนนสายบานนางแดง – ถนนหนําหยอม หมูท่ี 2 ตําบลชะเมา ตอไปโครงการท่ี 4  ครับ  
 

โครงการท่ี 4  รายละเอียดโครงการ  ดังนี้     
4. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานมวง หมูท่ี 3 ตําบลชะเมา ตั้งจายไว 

337,000.-บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน คสล. สายบานมวง หมูท่ี 3 
ตําบลชะเมา สภาพเดิม เปนถนนหินคลุก ราบลุม ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการจํานวนไมนอยกวา 630 ตร.ม. 
หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลชะเมากําหนด และติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.
๒๕๖๑ หนา 21 ลําดับท่ี 13) 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยในโครงการนี้หรือไม  หากไมมี  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม เห็นดวย 12 เสียง 
 ไมเห็นดวย    - เสียง 
 งดออกเสียง    - เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับการอนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  โครงการกอสราง

ถนน คสล. สายบานมวง หมูท่ี 3 ตําบลชะเมา ตอไปโครงการท่ี 5  ครับ  
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โครงการท่ี 5  รายละเอียดโครงการ  ดังนี้     

5. โครงการเจาะบอบาดาล หมูท่ี 6 ตําบลชะเมา ตั้งจายไว 341,000.-บาท เพ่ือ
จายเปนคาดําเนินการเจาะบอบาดาล หมูท่ี 6 ตําบลชะเมา โดยทําการขุดเจาะบอบาดาล Ø 
6 " ลึก 100 เมตร หรือไดน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม./ชม. ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลชะ

เมากําหนด และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๑ หนา 5๐ ลําดับท่ี 45) 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยในโครงการนี้หรือไม  หากไมมี  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม เห็นดวย 12 เสียง 
 ไมเห็นดวย    - เสียง 
 งดออกเสียง    - เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับการอนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  โครงการเจาะบอ

บาดาล หมูท่ี 6 ตําบลชะเมา ครับ  
สรุปวาท่ีประชุมแหงนี้ เ ห็นดวยกับการอนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  

จํานวน  5  โครงการ  เปนจํานวนเงิน  1,873,๐๐๐.-บาท   
สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัย หรือจะซักถามอีกบางหรือไม  หากไมมี  ตอไป

เขาสูระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๕.1 กิจกรรมวันสงกรานต  ป 2559 
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้เปนการปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันสงกรานต  ป  2559  ซ่ึงปท่ีแลว

ไดกําหนดไวแลว การจัดกิจกรรมวันสงกรานต  จะจัดในวันท่ี 10  เมษายน  ของทุกป  จะ
ปรึกษากับสมาชิกสภาฯ  วาจะจัดกิจกรรมดังกลาวในปนี้ท่ีไหนกันดี  ปท่ีแลวจัดท่ีอาคาร
เอนกประสงคประจําตําบล  หมูท่ี 6 

ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองชางครับ 
ผูอํานวยการกองชาง เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  ดิฉันนางสาวเสาวณี  

ใหมดวง  ผูอํานวยการกองชาง  ปนี้คงจะไมสะดวกในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต ป 
2559  เนื่องจากอาคารเอนกประสงคประจําตําบล  หมูท่ี 6  กําลังดําเนินการปรับปรุง  
และตอเติมหองน้ํา  จากโครงการตําบลหาลานบาทของอําเภอปากพนังคะ 

เลขานุการสภาฯ สรุปการจัดกิจกรรมวันสงกรานต  ป 2559  จัดท่ีเทศบาลตําบลชะเมาเหมาะสมกวาและ
เปนการสะดวกในการขนของท่ีใชในการจัดกิจกรรม   

ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองคลังครับ 
ผูอํานวยการกองคลัง เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  ดิฉันนางนิตยา  สุข

ขาว  ผูอํานวยการกองคลัง  ขอฝากประชาสัมพันธการเก็บภาษีบํารุงทองท่ีดวย  ในสวน
ของหมูท่ี 3  เสร็จจากบานผูใหญหมูท่ี 3  แลว  จะเขาไปรับบริการในชวงบายท่ีบาน สท. 
ทนงศักดิ์  ชุมขุน  ในสวนของหมูอ่ืนๆ  ตามแผนตารางท่ีแนบใหไปกับหนังสือสงแลวคะ 

ประธานสภาฯ เชิญนักพัฒนาชุมชนครับ 
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นักพัฒนาชุมชน เรียน  ทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  ดิฉันนางสาวพัชรี  

นุนรอด  นักพัฒนาชุมชน  ขอฝากประชาสัมพันธโครงการกลุมสตรีตําบลชะเมาไปศึกษาดู
งาน  ในวันจันทร  ท่ี 7  มีนาคม  2559  ไปท่ีถํ้าพรรณรา  ศึกษาดูงานการทําไมกวาดจาก
ทางปาลม  และไปท่ีกะปาง  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  ผูชายก็ไปไดนะถาสนใจ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใด  มีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบางหรือไม  หากไมมีขอปดการประชุมแต
เพียงเทานี้  ครับ 

  
ปดการประชุม  เวลา  12.10  น.   
 
 
 
 

(ลงชื่อ)       สักรินทร  ธรสินธุ   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
(นายสักรินทร ธรสินธุ) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

   (ลงชื่อ)    ทนงศักดิ์  ชุมขุน  (ลงชื่อ) ไพโรจน  ปญญาวุธ         (ลงชื่อ)   สุเทพ  ทิพยเสวก 
          (นายทนงศักดิ์  ชุมขุน)            (นายไพโรจน   ปญญาวุธ)          (นายสุเทพ  ทิพยเสวก) 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)     ภักดี  ไฝขาว        

(นายภักดี   ไฝขาว) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

 
 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เม่ือคราวการประชุมสภาฯ   
 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2   ครั้งท่ี 1/2559   เม่ือวันท่ี 30  พฤษภาคม  2559 
 


