
 
รายงานการประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
สมัยสามัญ  สมัยที ่2  คร้ังที่ ๑/๒๕๕9 

วันที่ 30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
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 นายบญุพา 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- 
 
      ผูเขารวมประชุม 

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 นายสพุรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัด สุพรชัย       ทองเสมอ 
6 นางสาวเสาวณ ี ใหมดวง ผูอํานวยการกองชาง เสาวณ ี ใหมดวง 
7 นางกชพรรณ เรืองทอง นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ กชพรรณ เรืองทอง 
8 นายวรศักดิ ์ โยพิทักษ นายชางโยธาชํานาญการ วรศักดิ ์ โยพิทักษ 
9 นางดรุณ ี สุขเก้ือ ผูชวยเจาหนาทีว่ิเคราะหฯ ดรุณี สุขเก้ือ 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.2๐  น. 
 

เลขานุการสภาฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย
สักรินทร  ธรสินธุ  เลขานุการสภาเทศบาลชะเมา  บัดนี้เห็นวาในท่ีประชุมแหงนี้มาครบองคประชุม
เรียบรอยแลว 

ประธานสภาฯ อานประกาศเทศบาลตําบลชะเมา 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ ประกอบขอ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๗  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๕9  
มีกําหนด 30 วัน ตั้งแตวันท่ี ๑-30 พฤษภาคม ๒๕๕9   

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒5   เมษายน   พุทธศักราช  ๒๕๕9 
               ภักดี ไฝขาว 
           (นายภักดี ไฝขาว) 
           ประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
 

และอานหนังสือเชิญประชุม  ตามท่ีแจกใหกับสมาชิกทุกทานก็คงไดรับเรียบรอยแลว  ตอไปก็เขาสู
ระเบียบวาระการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 2.1 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  วันท่ี 29  กุมภาพันธ  2559 
ประธานสภาฯ ครับขอใหสมาชิกตรวจดูตามเอกสารท่ีแจกใหกับสมาชิกทุกทานแลว  ครับเชิญเลขานุการสภาฯ  

สรุปรายงานการประชุมครับ 
เลขานุการสภาฯ ครับ  ผมขอสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 เม่ือวันท่ี 29  

กุมภาพันธ  2559  ใหทุกคนฟงครับ  มีสาระสําคัญดังนี้ครับ 
- ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  ไมมี 
- ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ไมมีผูแกไข  ถือวารับรอง 

   รายงานการประชุม 
    -ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
         3.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป 2558 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนไดสรุปรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําป  2558  ใหสมาชิกสภาฯ  ไดรับ
ทราบ   
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- ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ   
4.1 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําป 2559  และสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2560 

          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   
  สมัยประชุมสามัญ  ประจําป  ๒๕60   

สมัยสามัญ  สมัยแรก  เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ  ถึงวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ.๒๕60  

ที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 
2559 และกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2560   
4.2 โอนรับสิ่งปลูกสรางอาคารพระราชทาน 17 ศูนยฟนฟูและ
พัฒนาเด็กพิการตําบลชะเมา   

ท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับการรับโอนสิ่งปลูกสรางอาคาร
พระราชทาน 17 ศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการตําบลชะเมา 
4.3 โครงการจายเงินทุนสํารองเงินสะสมเทศบาลตําบลชะเมา 

โครงการจายเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวนท้ังสิ้น 5 โครงการ  
เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,873,000.-บาท(หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดหม่ืน
สามพันบาทถวน)  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอท่ีจะจายคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสา
ธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลัง 
และเสถียรภาพในระยะยาว  มีโครงการดังตอไปนี ้

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 ตําบลชะเมา ตั้งจายไว 356,000.-บาท 

4. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานมวง หมูท่ี 3 ตําบล 
ชะเมา ตั้งจายไว 337,000.-บาท 

5. โครงการเจาะบอบาดาล หมูท่ี 6 ตําบลชะเมา ตั้งจายไว 
341,000.-บาท 
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ท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับการจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  
จํานวน  5  โครงการ  เปนจํานวนเงิน 1,873,000.-บาท 

แจงเพ่ือทราบทางจังหวัดพิจารณาแลว  ไมเห็นชอบใหจาย
เนื่องจากฐานะทางการเงินการคลังมีความเสี่ยง  ใหเทศบาลตําบล    
ชะเมาพิจารณาทบทวนการขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม  ถือ
วาเขาข้ันวิกฤตมาก  หากจําเปนตองใชในกรณีฉุกเฉินจริงๆ  เทานั้น 

    -ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
  5.1 กิจกรรมวันสงกรานต  ประจําป 2559  ในปนี้จัดท่ี

สํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา  อีกเรื่องก็ประชาสัมพันธการเก็บภาษี
บํารุงทองท่ีของกองคลัง 

ประธานสภาฯ ครับเลขานุการสภาฯ  สรุปรายงานการประชุมใหสมาชิกฟงไปเรียบรอยแลว  สมาชิกทานใดสงสัย
จะสอบถาม  หรือแกไขอะไรอีกบางหรือไม  ขอเชิญไดครับ 

สมาชิกสภาฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย
บุญพา  ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  รายงานการประชุม  หนาท่ี 15  กระผมจําไดวาได
พูดไวมากกวานี้นะครับ  ในครั้งตอไปชวยเพ่ิมรายละเอียดไหครบถวนดวยขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบาง  เชิญครับ  หากไมมีใครขอมติท่ีประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท 
ประธานสภาฯ  ถือวาท่ีประชุมแหงนี้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 วันท่ี 29  กุมภาพันธ  

2559  ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 3 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
 3.1 ประกาศการใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2562) 
นักวิเคราะหฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน     

นางกชพรรณ  เรืองทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  เปนผูรับผิดชอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลชะเมาไดประกาศใชแผน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  ไปแลวเม่ือวันท่ี 19  พฤษภาคม  2559  โดยโครงการท่ี
ไดบรรจุไวในเลมท่ีไดแจกใหกับสมาชิกสภาฯ  ไวแลว  โครงการตางๆ  เหลานี้ไดมาจากการจัด
ประชุมประชาคมระดับหมูบาน  และมาประชุมประชาคมระดับตําบลอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบ
โครงการไมใหตกหลน  โครงการท่ีไดจัดลําดับไวจากการทําประชาคมหมูบาน  จะอยูดานหลังของ
เลมคะ   

   สวนโครงการเกินศักยภาพ  ท่ีตองทําบันทึกขอตกลง (MOU) มี  2  โครงการ  มีตําบล 
ชะเมากับตําบลทาเรือ  สวนอีกโครงการตําบลเกาะทวดกับตําบลชะเมา  เปนโครงการเชื่อมตอกัน
กับอีกตําบล  จะอยูในวาระท่ี 4 คะ 
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   โครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) จะหยิบยกไปดําเนินการได  ไมวาจะ
ใสไวในปไหน  หากประชาชนไดรับความเดือดรอนก็สามารถหยิบยกไปดําเนินการไดคะ 

เลขานุการสภาฯ ครับนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ก็ไดแจงใหสมาชิกสภาฯ  ทราบไปแลว  คงจะไมมี
โครงการท่ีตกหลนอีก  ถาเปนองคการบริหารสวนตําบลตองสงรางแผนพัฒนาฯ  ใหสมาชิกสภา
พิจารณากอน  แตพอยกฐานะเปนเทศบาลตําบลแลวเพียงแตแจงเพ่ือทราบแกสมาชิกสภาฯ ซ่ึง
โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ  ก็ไดแจงใหทราบแลวเม่ือคราวการประชุมประชาคมตําบล  ใน
วันท่ี  19  พฤษภาคม  2559  ท่ีผานมา  คงจะไมมีโครงการตกหลนอีกครับ 

ประธานสภาฯ ใครมีอะไรสงสัยอีกบาง  เชิญครับ  หากไมมีใครสงสัยอะไร  เขาสูระเบียบวาระท่ี 4  ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ 

4.1 ขอความเห็นชอบการทําบันทึกขอตกลง (MOU)  โครงการเกินศักยภาพ  
(โครงการกอสรางถนน คสล. สายวัดโดน-เกาะโพธิ์ หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา  และโครงการ
กอสรางถนน คสล. สายวัดโบสถ-เกาะโพธิ์  หมูท่ี 7  ตําบลเกาะทวด  เช่ือมตอหมูท่ี 2  ตําบล
ชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  จะแจงรายละเอียดใหทราบครับ 
เลขานุการสภาฯ  สืบเนื่องมาจากท่ีนักวิเคราะหนโยบายและแผนไดกลาวไปบางแลว  โครงการท่ีเกินศักยภาพของ

จังหวัดปจจุบันการสงโครงการเขาบรรจุไวในแผนพัฒนาของจังหวัดนั้นจะมีเอกสารท่ีสงไปดวย
ประกอบโครงการใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาจะมีรายละเอียดเพ่ิม
มากข้ึน  เปนโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน  2  แหง  ซ่ึงจะตองมีการทําบันทึกขอตกลง (MOU)  และ
จะตองผานการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล  และเสนอเขาแผนพัฒนาฯ ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดไวตอไป  ชี้แจงใหสมาชิกสภาฯ  ทราบเพ่ือจะไดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ใครมีอะไรสงสัยอีกบาง  เชิญครับ  หากไมมีใครสงสัยอะไร  ขอมติท่ีประชุมโครงการท่ี 1  ขอความ
เห็นชอบการทําบันทึกขอตกลง (MOU) โครงการเกินศักยภาพโครงการกอสรางถนน คสล. สาย  
วัดโดน-เกาะโพธิ์  หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เชิญยกมือ
ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 12 เสียง 
 ไมเห็นชอบ   - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 
ประธานสภาฯ  ถือวาท่ีประชุมแหงนี้เห็นชอบกับการทําบันทึกขอตกลง (MOU) โครงการเกินศักยภาพโครงการ

กอสรางถนน คสล. สายวัดโดน-เกาะโพธิ์  หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตอไปโครงการท่ี 2  ครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยในโครงการกอสรางถนน คสล. สายวัดโบสถ-เกาะโพธิ์  หมูท่ี 7  ตําบล
เกาะทวด  เชื่อมตอหมูท่ี 2  ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้หรือไม  หาก
ไมมี  ขอมติท่ีประชุมครับ 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 12 เสียง 
 ไมเห็นชอบ   - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมแหงนี้เห็นชอบกับการทําบันทึกขอตกลง (MOU) โครงการเกินศักยภาพโครงการ

กอสรางถนน คสล. สายวัดโบสถ-เกาะโพธิ์  หมูท่ี 7  ตําบลเกาะทวด  เช่ือมตอหมูท่ี 2  ตําบล
ชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 4  ขอ 4.2  ครับ 

  
4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้ง

จายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  เพ่ือดําเนินการตามโครงการขุดเจาะ
บอบาดาล  จํานวน  2  รายการ  

เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีเทศบาลตําบลชะเมา ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๕9 และประกาศใชเม่ือวันท่ี 16  ตุลาคม  2558  นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการโอนงบประมาณรายจาย เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ
ราชการ  เชิญหัวหนาสํานักปลัดแจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ  ทุกทานทราบครับ 

หัวหนาสํานักปลัด กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย
สุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัด  รายการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายในรายการใหม  จาก
การประชุมครั้งท่ีแลว เม่ือวันท่ี 29  กุมภาพันธ  2559  ไดขออนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม
จากสภาฯ  และสงหนังสือไปยังจังหวัดโดยผานอําเภอปากพนัง  ซ่ึงจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิจารณาแลว  เห็นวาขณะนี้เทศบาลตําบลชะเมามีฐานะการคลังท่ีไมม่ันคง หรือมีเงินไมมาก
พอท่ีจะใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  ดังนั้นเพ่ือรักษาความม่ันคงทางการเงิน และเสถียรภาพ
ทางการคลัง  จึงเห็นควรใหทบทวนการใชเงินสํารองเงินสะสมโครงการดังกลาวท้ัง 5 โครงการ โดย
มี 3 โครงการท่ีไมเขาขายความจําเปนเรงดวนแตผูบริหารพิจารณาแลว  เห็นวาเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนใหแกประชาชนจากสถานการณภัยแลงทําใหประชาชาชนขาดน้ําในการอุปโภค  บริโภค  
เนื่องจากระบบประปาหมูบานขาดน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา  จึงเห็นควรดําเนินโครงการ  
จํานวน 2 โครงการ  ท่ียังคงมีความจําเปนตองดําเนินการ  จึงขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติมรายการ  
ดังตอไปนี้ 

- โอนเพ่ิมมาตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา หมวดคาท่ี
ดินและสิ่งกอสราง 1. ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 1.2 โครงการขุดเจาะบอบาดาล     
หมูท่ี 1 ตั้งไว 341,000.-บาท โดยทําการขุดเจาะบอบาดาล Ø6 นิ้ว ลึก 100 เมตร หรือไดน้ําไม
นอยกวา 4 ลบ.ม./ชม. และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลตําบลชะเมากําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 50      
ลําดับท่ี 45 
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- โอนเพ่ิมมาตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา หมวดคาท่ี
ดินและสิ่งกอสราง 1. ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 1.3 โครงการขุดเจาะบอบาดาล      
หมูท่ี 6  ตั้งไว 341,000.-บาท  โดยทําการขุดเจาะบอบาดาล  Ø6  นิ้ว  ลึก  100  เมตร         
หรือไดน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม./ชม.  และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  1  ปาย        
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลชะเมากําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 
หนา 50 ลําดับท่ี 45 

เพ่ือใหการดําเนินการโอนงบประมาณรายจาย เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ
ราชการ  ดําเนินการโอนงบประมาณรายจาย  ดังนี้ 

-  โอนลด  งบประมาณรายจาย แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด
คาตอบแทน    1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตั้งไว 150,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 150,000.-บาท โอนครั้งนี้ 
50,000.-บาท หลังโอนยอดงบประมาณคงเหลือ 100,000.-บาท 

-  โอนลด  งบประมาณรายจาย แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาท่ี
ดินและสิ่งกอสราง 1.1 โครงการติดตั้งโครงสรางปายประชาสัมพันธ บานปากเนตร หมูท่ี 4 ตั้งไว 
44,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 44,000.-บาท โอนครั้งนี้ 44,000.-บาท หลังโอน
ยอดงบประมาณคงเหลือ - บาท 

-  โอนลด  งบประมาณรายจาย แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาท่ี
ดินและสิ่งกอสราง 1.1 โครงการติดตั้งโครงสรางปายประชาสัมพันธ บานอาวเคียน หมูท่ี 7 ตั้งไว 
44,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 44,000.-บาท โอนครั้งนี้ 44,000.-บาท หลังโอน
ยอดงบประมาณคงเหลือ - บาท 

-  โอนลด  งบประมาณรายจาย แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด
คาตอบแทน 1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตั้งไว 90,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 90,000.-บาท โอนครั้งนี้ 50,000.-
บาท หลังโอนยอดงบประมาณคงเหลือ 40,000.-บาท 

-  โอนลด  งบประมาณรายจาย แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย หมวดคาใชสอย 1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  1.2 คาใชจายสําหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือทบทวนความรู
ของ อปพร. ตั้งไว 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.-บาท โอนครั้งนี้ 
50,000.-บาท หลังโอนยอดงบประมาณคงเหลือ – บาท 

-  โอนลด  งบประมาณรายจาย แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน หมวดคาตอบแทน 1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว 40,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 40,000.-บาท โอนครั้ง
นี้ 40,000.-บาท หลังโอนยอดงบประมาณคงเหลือ – บาท 
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-  โอนลด  งบประมาณรายจาย แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หมวดคาใชสอย 1. ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 1.1 โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว 40,000.-
บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 40,000.-บาท โอนครั้งนี้ 40,000.-บาท หลังโอนยอด
งบประมาณคงเหลือ – บาท 

-  โอนลด  งบประมาณรายจาย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ หมวดคาใชสอย 1. ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 1.1 คาใชจายในการแขงขันกีฬา รักสามัคคี ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย ตั้งไว 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 200,000.-บาท  โอนครั้ง
นี้ 200,000.-บาท  หลังโอนยอดงบประมาณ   คงเหลือ - บาท 

-  โอนลด  งบประมาณรายจาย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ หมวดคาวัสดุ 1. ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว 35,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ
กอนโอน 35,000.-บาท โอนครั้งนี้ 14,000.-บาท หลังโอนยอดงบประมาณคงเหลือ 21,000.-
บาท 

-  โอนลด  งบประมาณรายจาย แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 1. ประเภทสํารองจาย ตั้ง
ไว 1,000,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 827,500.-บาท โอนครั้งนี้ 150,000.-
บาท หลังโอนยอดงบประมาณคงเหลือ 677,500.- บาท 

- โอนเพ่ิมมาตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา หมวดคาท่ี
ดินและสิ่งกอสราง 1. ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 1.2 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 
1 ตั้งไว 341,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน - บาท หลังโอนยอดงบประมาณคงเหลือ 
341,000.-บาท 

 - โอนเพ่ิมมาตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา หมวดคาท่ี
ดินและสิ่งกอสราง 1. ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 1.3 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 
6 ตั้งไว 341,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน - บาท หลังโอนยอดงบประมาณคงเหลือ 
341,000.- 

สมาชิกสภาฯ  ทานใด  สงสัยจะซักถามอะไรอีกบางเชิญครับ   
เลขานุการสภาฯ  เปนเรื่องท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว เม่ือวันท่ี 29  กุมภาพันธ  2559  ไดขออนุมัติจาย

เงินทุนสํารองเงินสะสมจากสภาฯ  ท่ีหัวหนาสํานักปลัดไดกลาวไปแลว  เม่ือสภาฯ  อนุมัติการจาย
เงินทุนสํารองเงินสะสมก็ไดสงโครงการผานอําเภอปากพนัง  ซ่ึงจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา
แลวใหเทศบาลตําบลชะเมาทบทวนการขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม  เนื่องจากวาฐานะ
ทางการเงินการคลังมีความเสี่ยง  ถือวาเขาข้ันวิกฤตมาก    

ตามหนังสือ ท่ี นศ 0023.5/9553  ลงวันท่ี 28  เมษายน  2559  เรื่อง  ขออนุมัติ
จายเงินทุนสํารองเงินสะสม  โครงการท่ีมีความจําเปนก็สามารถโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม
ได  แตตองขอความเห็นชอบจากสภาฯ  ครับ  ซ่ึงผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความจําเปนดวย  ก็ขอให
ผูบริหารชี้แจงใหสมาชิกสภาฯ  ทราบอีกสักนิดครับ  เชิญผูบริหารครับ 



 
 
 

๙ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายเอกชัย  คงปาน  
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  ตามท่ีไดสงหนังสือไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผานอําเภอปาก
พนัง  ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา  และไดมีหนังสือตอบกลับมาใหเทศบาลตําบล
ชะเมาทบทวนใหม  โดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นวาโครงการกอสรางถนน  จํานวน  3  
โครงการไมเขาขายจําเปนเรงดวน  อีก  2  โครงการมีความจําเปนอยู ในเรื่องของน้ํา  หากน้ําใน
คลองแหงหรือวาน้ําในคลองมีอยูก็จะมีกลิ่นเหม็น  คิดวาเรานาจะเจาะบอบาดาลใหกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชนไดโดยเร็ว   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัยอีกบาง  เชิญครับ   
สมาชิกสภาฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

ทนงศักดิ์  ชุมขุน  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ขอสอบถามถึงการกอสรางระบบประปาบานเกาะโพธิ์  
เก่ียวกับการเดินสายวางทอเมนประปา  เนื่องจากมีประชาชนมาถามวาประปามาถึงแตเพียงตรง
นั้นใชหรือไม  กระผมก็บอกวาผมก็ไมทราบรายละเอียดเหมือนกัน  เนื่องจากทางกองชางลง
ดําเนินการก็ไมไดบอกกลาวกันเลย 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีตําบลชะเมาครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายเอกชัย  คงปาน  

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  ตามท่ีนายทนงศักดิ์  ชุมขุน  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  สอบถามเรื่อง
การดําเนินการเก่ียวกับการเดินสายทอเมนประปา ใหชางผูควบคุมงานการดําเนินการดังกลาวมา
ชี้แจงรายละเอียดใหทราบครับ 

ประธานสภาฯ เชิญนายชางโยธาครับ 
นายชางโยธา เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

วรศักดิ์  โยพิทักษ  นายชางโยธา  ตามท่ีนายทนงศักดิ์  ชุมขุน  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ไดถามถึง
การดําเนินการเก่ียวกับการเดินสายทอเมนประปา  จากท่ีไดดําเนินการเดินสายทอเมนประปาบาน
เกาะโพธิ์  แนวถนนคลองใหมทานมุย  กับแนววัดโดน-เกาะโพธิ์  กอนดําเนินการไปตรวจสอบวาจะ
ดําเนินการเดินสายทอเมนประปาถึงบานนายผึ้ง  แตพอทําจริงๆ  ก็อาจจะเหลือไปนิดหนอย     
เพ่ือชวยชาวบาน  ซ่ึงเปนการดีท่ีประชาชนไดใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึนอีกครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรอีกบาง  เชิญครับ   
สมาชิกสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

กําพล  มากจริง สมาชิกสภาฯ  เขต 2  กระผมก็ไดไปสํารวจระยะทางกับนายชางโยธาถึงสองครั้ง
การดําเนินการเดินสายทอเมนประปาจะถึงเพียงหนาบานนายผึ้งเทานั้น  แตพอดําเนินการทําจริงๆ  
เลยไปอีก  ประชาชนก็ถามผมก็บอกไมรูเหมือนกันท่ีไดไปสํารวจวาจะดําเนินการถึงหนาบานนาย
ผึ้งเทานั้น  แตพอดําเนินการจริงๆ  ทําไมถึงเลยไปก็ไมรูเหมือนกัน 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรอีกบาง  เชิญครับ   
นายชางโยธา เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

วรศักดิ์  โยพิทักษ  นายชางโยธา  หากจะใหมีการตั้งประปาหมูบานทาจะใหดีนาจะตั้งท่ีคลองใหม
ดีกวาเนื่องจากอยูใกลกับไฟฟา  หากจะตั้งท่ีอยูไกลกับไฟฟาจะตองขอขยายเขตไฟฟาอีกเราจะตอง
เสียงบประมาณไปอีกเปนแสนกวาบาทครับ 



 
 
 

๑๐ 

ประธานสภาฯ หากไดตั้งประปาท่ีคลองใหมก็ไดใชท้ังสองฝงคลองซ่ึงประชาชนไดใชประโยชนกันหลายครัวเรือน    
นายชางโยธา เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

วรศักดิ์  โยพิทักษ  นายชางโยธา  หากจะใหมีการขยายเขตทอเมนประปาน้ําจะไปถึงผูใชน้ําหรือไม  
หากตองการจะตอทอเมนประปาไปอีก  นาจะตองใชถังแรงดันแตก็ตองกอสรางบอพักน้ํากอนแลว
ดันน้ําจากบอพักไปใหประชาชนไดใชน้ํา  ถาขยายเขตทอเมนประปาไปแลวแตไมมีน้ําใชก็ไมมี
ประโยชนอะไรอยูดีครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรอีกบาง  เชิญครับ   
สมาชิกสภาฯ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

ทนงศักดิ์  ชุมขุน  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ในการลงพ้ืนท่ีดําเนินการทําอะไรก็แลวแตขอใหชางผู
ควบคุมงานแจงกับสมาชิกสภาฯ  ในพ้ืนท่ีทราบบางวาขณะนี้จะเขาดําเนินการทําอะไรในพ้ืนท่ี    
พอประชาชนมาถามผม  ผมไมรูเรื่องอะไรเลยวาเขาลงทําอะไรท่ีไหนกันครับ 

ประธานสภาฯ ขอใหหยุดเรื่องนั้นไวกอน  ประชุมเสร็จแลวก็ใหปรึกษากับทางกองชาง  คณะผูบริหารนอกรอบนะ
ครับ  ขอใหเขาวาระการประชุมตอไปครับ 

เลขานุการสภาฯ เอกสารท่ีแจกเพ่ิมเติมใหกับสมาชิกเปนรายละเอียดเก่ียวกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  เพ่ือดําเนินการตามโครงการขุดเจาะบอบาดาล  จํานวน  2  รายการ  ซ่ึงหัวหนาสํานัก
ปลัดไดกลาวใหกับสมาชิกสภาฯ  ไดทราบไปกอนหนานี้แลว  เพ่ือใหสมาชิกไดเห็นชัดๆ  วาจํานวน
เงินท่ีขออนุมัติโอนนํามาจากสวนไหนบางครับ 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีตําบลชะเมาครับ 
เลขานุการสภาฯ อยางการถายโอนงบประมาณเราถายโอนมาจากสวนท่ีไดตั้งงบประมาณไวแลว  แตคาดวาไมนาจะ

ดําเนินการแนนอนในปงบประมาณนี้  ซ่ึงใกลจะสิ้นปงบประมาณในอีกไมก่ีเดือน  ก็โอนมาจาก
หลายๆ  สวนๆ ละไมมาก  มารวมกันครับ   

ประธานสภาฯ  ใครมีอะไรสงสัยอีกบาง  เชิญครับ  หากไมมีใครสงสัยอะไร  ขอมติท่ีประชุมขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  เพ่ือดําเนินการตามโครงการขุดเจาะบอบาดาล  จํานวน  2  รายการ  ขอมติ
ท่ีประชุมรายการท่ี 1  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นดวย 12 เสียง 
 ไมเห็นดวย   - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 

ถือวาท่ีประชุมแหงนี้เห็นดวยกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559  ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูท่ี 1  ตั้งไว 341,000.-บาท โดยทําการขุด
เจาะบอบาดาล Ø6 นิ้ว ลึก 100 เมตร หรือไดน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม./ชม. และติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลชะเมากําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 50 ลําดับท่ี 45 

 



 
 
 

๑๑ 

ประธานสภาฯ ตอไปรายการท่ี 2  รายละเอียดดังนี้  โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 6  ตั้งไว 341,000.-บาท  
โดยทําการขุดเจาะบอบาดาล  Ø6  นิ้ว  ลึก  100  เมตร  หรือไดน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม./ชม.  
และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  1  ปาย  ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลชะเมา
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 50 ลําดับท่ี 45  สมาชิกสภาฯ  
ทานใด  มีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบางหรือไม  หากไมมีขอมติท่ีประชุมสภาฯ  เชิญครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นดวย 12 เสียง 
 ไมเห็นดวย   - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 

ถือวาท่ีประชุมแหงนี้เห็นดวยกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559  ไปตั้งจายรายการใหม แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา 
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค เพ่ือดําเนินการตาม
โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูท่ี 6  ตั้งไว 341,000.-บาท  โดยทําการขุดเจาะบอบาดาล  
Ø6  นิ้ว  ลึก  100  เมตร  หรือไดน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม./ชม.  และติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน  1  ปาย  ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลชะเมากําหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนา 50 ลําดับท่ี 45 

 
ประธานสภาฯ ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 4  ขอ 4.3  ครับ   

4.3 ขอความเห็นชอบรับโอนศาลาเอนกประสงคประจําตําบล หมูท่ี 6  ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

เลขานุการสภาฯ   เชิญหัวหนาสํานักปลัด  แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯ  ทราบครับ 
หัวหนาสํานักปลัด กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย  

สุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัด  ทางองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชไดเขา
ตรวจสอบศาลาเอนกประสงคประจําตําบล  หมูท่ี 6  โดยไดโดยทําการกอสรางอาคาร คสล. ชั้น
เดียว  ขนาดกวาง  12  เมตร  ยาว  20  เมตร  ดวยงบประมาณจากเงินสะสม  ประจําป 2556  
และดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ  เม่ือป  2556  และเห็นวาอาคารศาลาเอนกประสงคประจํา
ตําบลมีสภาพสมบูรณ  พรอมจะใหประชาชนไดใชประโยชน  จึงประสานเทศบาลตําบลชะเมาให
ชวยรับโอน  เนื่องจากยากตอการเขามาดูแล  และรองขอใหเทศบาลตําบลชะเมารับโอนเปน
ทรัพยสินของเทศบาล  เพ่ือจะไดปรับปรุงตอเติมตอไปในอนาคต  กระผมบอกวาตองแจงใหสภาฯ  
พิจารณาเห็นชอบกอนจึงจะรับโอนไดครับ   

เลขานุการสภาฯ ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขาตรวจสอบอาคารซ่ึงหัวหนาสํานักปลัดได
กลาวใหทราบแลว  กระผมก็ไดอยูดวย  ทาง อบจ. ไดสอบถามเรื่องการตอเติมอาคารศาลาวาใคร
เปนผูตอเติม  ผมก็บอกวาทราบแตเพียงวาใชงบประมาณตําบล 5 ลานบาทในตําบลมาดําเนินการ  
ซ่ึงทาง อบจ.  บอกวาเปนการดีแลว  แตใหเทศบาลตําบลชะเมารับโอนไปไดหรือไม  เนื่องจากการ
เขามาดูแล  รักษา  เปนการยากสักนิดขอใหเทศบาลตําบลชะเมารับโอนอาคารศาลาไปดวย  
กระผมตอบไปวาขอแจงใหสภาฯ  พิจารณากอนแลวจะแจงใหทราบอีกทีครับ 

 



 
 
 

๑๒ 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีตําบลชะเมาครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายเอกชัย  คงปาน  

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  กระผมสงสัยวาหองน้ําท่ีไดเพ่ิมเติมนาจะผิดแบบอยูสักนิด  เทาท่ีเห็น
ผนังท่ีเชื่อมตอกับอาคารศาลามีแตกราวไปบางแลวหากเราจะรับโอนตองตรวจสภาพอาคารศาลา
เสียกอน 

ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองชางครับ 
ผูอํานวยการกองชาง เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน

นางสาวเสาวณี  ใหมดวง  ผูอํานวยการกองชาง  ในการรับโอนจากองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เม่ือสภาฯ  มีมติเห็นชอบแลว  จะตองทําบันทึกตรวจสภาพอาคารศาลาเสียกอน  
แลวทําบันทึกเพ่ือรายงานในการรับมอบอาคารศาลาเอนกประสงคจากองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตอไป 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใด  มีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบางหรือไม  หากไมมีขอมติท่ีประชุมสภาฯ  เชิญ
ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นดวย 12 เสียง 
 ไมเห็นดวย   - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 

ถือวาท่ีประชุมแหงนี้เห็นดวยกับการขอความเห็นชอบรับโอนศาลาเอนกประสงค
ประจําตําบล หมูท่ี 6  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตอไปเขาสูระเบียบ
วาระท่ี 5 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายเอกชัย  คงปาน  

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  เรื่องท่ีไดไปประชุมมาเก่ียวกับศูนยขาวเกษตรอินทรียบานอาวเคียน
ของคุณอารี  เขาฝากบอกวาใหดูแลอุปกรณไฟฟาไวใหดี  เชน  หมอไฟ  และอุปกรณอ่ืนๆ  ให
พรอมใชงานไดตลอดเวลา  เพ่ือเตรียมรับเสด็จฯ 

เลขานุการสภาฯ กระผมคิดวาเปนไปไดวาเม่ือสมเด็จพระเทพฯ เสด็จชะเมามาเปดศูนยเด็กพิการฯ  ไมแนทาน
อาจจะเสด็จไปดูศูนยขาวฯ  บานอาวเคียนอีกดวยก็ได  เราตองเตรียมพรอมไวดวยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญนางอารี  กองทอง  ตัวแทนศูนยขาวเกษตรอินทรียบานอาวเคียนดวย  เชิญครับ 
อารี  กองทอง เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันนาง

อารี  กองทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ตัวแทนศูนยขาวเกษตรอินทรียบานอาวเคียน  ในสวน
ของศูนยขาวเกษตรอินทรียบานอาวเคียน  การทําบัญชีรับ-จาย ไดจัดทําไวเรียบรอย  และในสวน
ของไฟฟาก็ดูแลใหอยูในสภาพดี  ใชงานไดตลอด  เพราะศูนยขาวฯ  มีการดําเนินกิจการตอเนื่อง
อยูตลอด  เชน เครื่องสีขาว  เครื่องกําจัดมอด  เครื่องบรรจุภัณฑ  และอ่ืนๆ ก็ไดจัดเตรียมความ
เรียบรอย  พรอมรับเสด็จไดตลอดเวลาอยูแลวคะ 

 



 
 
 

๑๓ 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายเอกชัย  คงปาน  

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  เรื่องของไฟฟาสองสวางก็ไดติดตอประสานกับไฟฟาบางหรือไม 
ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองชางครับ 
ผูอํานวยการกองชาง  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน

นางสาวเสาวณี  ใหมดวง  ผูอํานวยการกองชาง  ทางไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปากพนังไมไดนิ่งเฉย  
กําลังอยูในระหวางดําเนินการคะ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัยอีกบาง  เชิญครับ   
สมาชิกสภาฯ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

ทนงศักดิ์  ชุมขุน  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  เรื่องของไฟฟาในตําบลของเรามีอยูหลายจุดท่ีเสี่ยง
อันตรายกับคนสัญจรไป-มา 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายเอกชัย  คงปาน  

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  เรื่องของไฟฟาสองสวางไมทราบวาเราไดตั้งงบประมาณไวจํานวนก่ี
ดวงครับ  ผมไมแนใจ 

ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองชางครับ 
ผูอํานวยการกองชาง  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน

นางสาวเสาวณี  ใหมดวง  ผูอํานวยการกองชาง  ไฟฟาสองสวางท่ีไดจัดทําโครงการตั้งงบประมาณ
ไวท่ีจะดําเนินการ  จํานวน  40  กวาดวงคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยอะไรอีกบางหรือไม  เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

บุญพา  ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  กระผมก็ไมพนเรื่องน้ํา  อยางหมูท่ี 6  และหมูท่ี 1  
ทอเกาแลว  ทอบางแหงรั่ว  คนดูแลก็ไมเห็น  เม่ือกอนไดคุยกันไววาจะตั้งเปนทีมสํารวจน้ํารั่วตาม
ทอ  แตก็เงียบหายไป  คนดูแลก็เหมือนกันมาบอกวาใหโทบอกชางดวยใหมาซอมทอตามซอยท่ีทอ
แตกแลว  ในโซนของหมูท่ี 1  ใหคนดูแลตรวจเช็คทอใหดวย  คนดูแลก็ตองชัดเจน  ทอรั่วแลวให
โทหาชางเลย  ไมใชโทมาบอกผมใหโทหาชางใหอีกที  ปนี้แกไขใหเรียบรอย  ปหนาก็ไมนาจะให
เกิดอีก  เพราะวาระบบไฟฟาหรือวากระแสไฟฟาท่ีผลิตน้ําประปาก็ดีอยูแลว 

ประธานสภาฯ เชิญนายชางโยธาครับ 
นายชางโยธา เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

วรศักดิ์  โยพิทักษ  นายชางโยธา  หมูท่ี 1  ทอประปาสายเมนก็เปนทอ PE แลว  ผมไดขอ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือดําเนินการเดินสายวางทอ PE  
ท้ังตําบลแลวครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยอะไรอีกบางหรือไม  เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

บุญพา  ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ  เขต 1  เรื่องท่ีสมาชิกสภาฯ  นายทนงศักดิ์  ชุมขุน  สมาชิก
สภาฯ  เขต 2  ไดพูดไปแลวขางตน  เรื่องถนนท่ีลงดําเนินการใหบอกดวยใหบอกทุกคน  หรือจะสง



 
 
 

๑๔ 

ไลน (Line)  มาก็ไดเดี่ยวนี้ทันสมัยแลว  อีกเรื่องก็หนังสือท่ีตอบกลับจากผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ถามวาทําไมถึงผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตอบกลับมาแบบนั้น  เขาคง
จะคิดอยูบางวาสมาชิกสภาฯ  ตําบลนั้นคงไมคิดอะไรเลยสภาฯ  ยังผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบอนุมัติใหจายเงินสํารองเงินสะสมไดท้ังๆ  ท่ีรูวาเกิดวิกฤตแลว 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาสํานักปลัดครับ 
หัวหนาสํานักปลัด  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย  

สุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัด  ขอตัวสมาชิกสภาฯ  หมูบานละหนึ่งคนเขาประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  พัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชนและ
ครัวเรือน  ภายใตแผนการบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ใหนําบัตรประชาชนไปดวยในวันประชุม  เพ่ือเบิกคาเดินทาง  ครับ  เดี่ยวไปลงชื่อท่ีดรุณี  ผูชวย
จนท.วิเคราะหฯ  เพ่ือเช็ครายชื่อวาหมูไหนใครไป สวนรายละเอียดรับเอกสารจากดรุณีไดเลยครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใด  มีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบางหรือไม  หากไมมีขอปดการประชุมแตเพียง
เทานี้  ครับ 

 

ปดการประชุม  เวลา  11.35  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   
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