
 
รายงานการประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
สมัยสามัญ  สมัยที ่3  คร้ังที่ ๑/๒๕๕9 

วันพุธ  ที ่3  เดือน สิงหาคม  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 นายไพโรจน ปญญาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 ไพโรจน ปญญาวุธ 
7 นายสุเทพ ทิพยเสวก สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 สุเทพ ทิพยเสวก 
8 นางบุญกอง หวามา สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 บุญกอง หวามา 
9 นายทนงศักดิ ์ ชุมขุน สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ทนงศักดิ ์ ชุมขุน 

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

      
ผูไมมาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล  เขต 1  -ลา- 

 
      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 นางสาวเสาวณ ี ใหมดวง ผูอํานวยการกองชาง เสาวณ ี ใหมดวง 
6 นางนิตยา สุขขาว ผูอํานวยการกองคลัง นิตยา สุขขาว 
7 นางกชพรรณ เรืองทอง นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ กชพรรณ เรืองทอง 
8 นายสพุรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัด สุพรชัย       ทองเสมอ 
9 นางดรุณ ี สุขเก้ือ ผูชวยเจาหนาทีว่ิเคราะหฯ ดรุณี สุขเก้ือ 

 
 



 
 
 

๒ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.35  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 3 ประจําป พ.ศ.๒๕๕9  
มีกําหนด 30 วัน ตั้งแตวันท่ี ๑-30 สิงหาคม ๒๕๕9   

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒5   กรกฎาคม   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 2  ครั้งท่ี 1  วันท่ี 30 พฤษภาคม  2559 
ประธานสภาฯ ครับขอใหสมาชิกตรวจดูตามเอกสารท่ีแจกใหกับสมาชิกทุกทานแลว  ครับเชิญเลขานุการสภาฯ  

สรุปรายงานการประชุมครับ 
เลขานุการสภาฯ ครับ  ผมขอสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30  

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

   รายงานการประชุม 
    -ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
         3.1 ประกาศการใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนไดแจงเรื่องการประกาศใชแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562)  ซ่ึงไดประกาศไปแลวเม่ือวันท่ี 19  
พฤษภาคม  2559  ใหสมาชิกสภาฯ  ไดรับทราบ 



 
 
 

๓ 

- ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ   
4.1 ขอความเห็นชอบการทําบันทึกขอตกลง (MOU)  โครงการเกิน
ศักยภาพ  (โครงการกอสรางถนน คสล. สายวัดโดน-เกาะโพธิ์ หมูท่ี 
3  ตําบลชะเมา  และโครงการกอสรางถนน คสล. สายวัดโบสถ-เกาะ
โพธิ์  หมูท่ี 7  ตําบลเกาะทวด  เชื่อมตอหมูท่ี 2  ตําบลชะเมา  
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการทําบันทึกขอตกลง (MOU) โครงการ
เกินศักยภาพ 
4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  
เพ่ือดําเนินการตามโครงการขุดเจาะบอบาดาล  จํานวน  2  รายการ 
ดังนี้  

  - ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  เพ่ือดําเนินการตามโครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูท่ี 1  
ตั้งไว 341,000.-บาท โดยทําการขุดเจาะบอบาดาล Ø6 นิ้ว ลึก 
100 เมตร หรือไดน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม./ชม. และติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ตําบลชะเมากําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-
2561) หนา 50 ลําดับท่ี 45 

- การขออนุ มัติ โอน เ งินงบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2559  ไปตั้งจายรายการใหม แผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือดําเนินการตามโครงการขุดเจาะบอ
บาดาล  หมูท่ี 6  ตั้งไว 341,000.-บาท  โดยทําการขุดเจาะบอ
บาดาล  Ø6  นิ้ว  ลึก  100  เมตร  หรือไดน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม./
ชม.  และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  1  ปาย  ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลชะเมากําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ.2559-2561) หนา 50 ลําดับท่ี 45 

  ท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  จํานวน  2  รายการ 
4.3 ขอความเห็นชอบรับโอนศาลาเอนกประสงคประจําตําบล  หมูท่ี 
6  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 



 
 
 

๔ 

 มติท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับการรับโอนศาลาเอนกประสงค
ป ร ะ จํ า ตํ า บ ล  ห มู ท่ี  6  ข อ ง อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

- ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่องอ่ืน ๆ  มีดังนี้ 
- ใหศูนยขาวเกษตรอินทรียบานอาวเคียน  เตรียมดูแลอุปกรณ
ไฟฟา  และอุปกรณอ่ืนๆ  ใหพรอมเพ่ือเตรียมรับเสด็จฯ  ซ่ึงนาง
อารี  กองทอง  เลขานายกฯ  ซ่ึงเปนตัวแทนศูนยขาวเกษตรอินทรีย
บานอาวเคียน  ใหเตรียมความพรอมดวยเผื่อทานจะเสด็จฯ  ไป
ตรวจดูงาน 
- เรื่องไฟฟาสองสวางภายในพ้ืนท่ีตําบลชะเมา   
- เรื่องน้ําประปา  เก่ียวกับทอแตก  ทอรั่ว  หมูท่ี 6  และหมูท่ี 1  
ในการโทแจงใหคนดูแลโทแจงชางโดยตรง 
- เรื่องถนนท่ีไมวาสวนราชการไหนลงดําเนินการขอใหแจงสมาชิก
สภาฯ  ในพ้ืนท่ีทราบดวย 
- แจงใหสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุมหมูบานละหนึ่งคน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  พัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครการเฝาระวัง
คุณภาพน้ําบริโภคในชุมชนและครัวเรือน  ภายใตแผนการบริหาร
จัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประธานสภาฯ ครับเลขานุการสภาฯ  สรุปรายงานการประชุมใหสมาชิกฟงไปเรียบรอยแลว  สมาชิกทานใดสงสัย
จะสอบถาม  หรือแกไขอะไรอีกบางหรือไม  ขอเชิญไดครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบาง  เชิญครับ  หากไมมี  ขอมติท่ีประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครับ 

 
มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท 
 
ประธานสภาฯ  ถือวาท่ีประชุมแหงนี้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 30 

พฤษภาคม  2559  ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 3 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
  3.1 การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
ประธานสภาฯ ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2559-2561) 
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นักวิเคราะหฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน นางกช
พรรณ  เรืองทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  เปนผูรับผิดชอบการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา  ซ่ึงทางเทศบาลตําบลชะเมาไดรับแจงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการกอสรางประปาหมูท่ี 3  ตําบลชะเมา  ซ่ึงในแผนพัฒนาสามปของเทศบาล
ตําบลชะเมา  ไมไดบรรจุโครงการไว  เพ่ือบรรเทา  และแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยรวม และสอดคลองกับนโยบาย
ของนายกเทศมนตรี ซ่ึงโครงการท่ีจะเพ่ิมเติมดังกลาว ไมปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาล
ตําบลชะเมา ประจําป (พ.ศ.2559-2561) จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 
2559-2561) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตําบลชะเมา
ข้ึน จํานวน  1  โครงการ  คือ 

   - โครงการกอสรางประปา  พรอมอุปกรณ  หมูท่ี 3  งบประมาณท่ีตั้งไวในแผนพัฒนาฯ  
จํานวน  3,500,000.-บาท 

   แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประกาศใชเม่ือวันท่ี 27  
มิถุนายน  2559  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา  ก็มีตัวแทนสมาชิกสภาฯ  
จํานวน  3  ทาน  อยูดวยก็คงจะทราบไปแลว  ซ่ึงในวันนี้เพียงแตแจงใหสมาชิกสภาฯ  ทราบ   

การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 17 (4) ผูบริหารทองถ่ิน
พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.5560–2562)  ไป
แลวเม่ือวันท่ี 19  พฤษภาคม  2559  ไปแลวนั้น   

    ในการนี้รายละเอียดชื่อของโครงการมีขอผิดพลาด  ดังนี้ 
   1. หนาท่ี 29 ลําดับท่ี 57 และลําดับท่ี 61 โครงการปรับปรุงถนนสายปากลวย–หนํา

หยอม หมูท่ี 2 แกไขเปนโครงการปรับปรุงถนนสายนางแดง-หนําหยอม หมูท่ี 2 
   2. หนาท่ี 42 ลําดับท่ี 133 โครงการปรับปรุงถนนขอบเหมืองพระราชดําริปากทาง

นานายถาวร-นานายถาวรสุดสาย พรอมวางทอ หมูท่ี 6  แกไขเปนโครงการบุกเบิกถนนขอบเหมือง
พระราชดําริปากทางนานายถาวร-นานายถาวรสุดสาย พรอมวางทอ หมูท่ี 6   

   3. หนาท่ี 45 ลําดับท่ี 154 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายเพ่ือม-บานนายฝาก หมู
ท่ี 7 แกไขเปนโครงการบุกเบิกถนนสายบานนายเพ่ือม-บานนายฝาก หมูท่ี 7   

   เพ่ือแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25560-2562) ใหถูกตองโดยไมทําให
วัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  หมวด 4 การแกไข การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

   ในการดําเนินการแกไขโครงการดังกลาว  ไดจัดทําบันทึกขอแกไขโครงการเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  ผาน ปลัดเทศบาลตําบลชะเมา  ไปเรียบรอยแลว เชิญทาน
ประธานสภาฯ  ตอไปคะ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ 
  4.1 เสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะโครงการจัดซ้ือรถตักหนา–ขุดหลัง (BACKHOE-

LOADER) ลอยาง  แบบขับเคลื่อนสี่ลอ  ชนิดสี่ลอเทากัน  จํานวน  1  คัน  และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เลขานุการสภาฯ เชิญหัวหนาสํานักปลัดชี้แจงรายละเอียดใหทราบครับ 
หัวหนาสํานักปลัด กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนาย

สุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา  กอนอ่ืนขอเพ่ิมเติมและแกไขหนาท่ี 4  

ในเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้   

- หนาที่ 4  ขอ 6  เพิ่มขอ 6.2 มีระบบหามลอขณะจอด (Parking Brake)   

- หนาที่ 4  ขอ 9  ตัดขอความบางสวน  ขอความที่ 5  จากขอความที่สามารถเลือกใชงานไดทัง้
แบบยกเทตามปกติ และสามารถเปดเทวัสดุจากดานลางของบุงก๋ีโดยไมตองยกเทได  ใหตัดขอความ โดยไม
ตองยกเท ออก 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลชะเมา  ไดอนุมัติการกันเงินจัดซื้อรถตักหนา – ขุดหลัง  (BACKHOE-

LOADER)  ลอยาง  แบบขับเคลื่อนสี่ลอ  ชนิดสี่ลอเทากัน  จํานวน  1  คัน  จํานวนเงิน  4,300,000.-

บาท  (-สี่ลานสามแสนบาทถวน-)  ในคราวการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 

24  กันยายน  2558  โดยมีลักษณะทั่วไป  ดังนี้   

เปนรถตักหนาขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดลอยาง 4 ลอเทากัน ขับเคลื่อน 4 ลอ ติดตั้งบุง

ก๋ีตักหนา (Loader) และบุงก๋ีขุดดานหลัง (Backhoe) บุงก๋ีขุดหลังสามารถปรับเปลี่ยนเปนแบบหัวเจาะ

กระแทก ระบบบังคับเลี้ยวเลือกไดทั้ง 2 ลอหนา หรือ 4 ลอ ควบคุมดวยระบบไฮโดรลิค เคร่ืองยนตดีเซล

กําลังไมนอยกวา 90 แรงมา ที่ความเร็วรอบเคร่ืองยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที ตัวรถและเคร่ืองยนต

เปนยี่หอเดียวกัน แรงบิดเคร่ืองยนตไมนอยกวา 390 นิวตันเมตร  ระบายความรอนดวยนํ้า เปนรถใหม

ไมเคยใชงานมากอน  

1. ระบบเคร่ืองยนต  
  - เปนเคร่ืองยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ เทอรโบชารจ มีกําลังไมนอยกวา 90 แรงมา ที่รอบ
เคร่ืองยนตไมเกิน 2,200 รอบ/นาท ี

- มีปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 4,000 ซีซี    
- ระบายความรอนดวยนํา้   

2. ระบบสงกําลัง  
- ระบบถายทอดกําลังแบบ Torque Converter เกียรแบบ Powershift 
- มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 4 เกียร และเกียรถอยหลังไมนอยกวา 2 เกียร   
- ขับเคลื่อนแบบ 4 ลอ มีความเร็วเดินหนาสูงสุดในการเดินทางไมนอยกวา 36 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง  
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3. ระบบบังคับเลี้ยวและระบบเบรก  
- ระบบบังคับเลี้ยวเปนแบบไฮโดรสแตติค (Hydrostatic) หรือ Hydraulic 
- สามารถบงัคับเลี้ยว 2 ลอหนา และบังคับทัง้ 4 ลอได 
- ระบบเบรกเปนแบบไฮโดรลิคแบบจานแชในนํา้มัน และมีเบรกหามลอขณะจอดอยูกับที่ 
(Parking Brake) 

4. ลอและยาง  
- ลอหนาและลอหลังมีขนาดไมนอยกวา 16.9 x 24 มีชั้นผาใบไมนอยกวา 12 ชั้น  

5. บุงก๋ีตัก  
- ชุดบุงก๋ีตัก ติดตัง้อยูหนารถควบคุมโดยระบบไฮโดรลิค  
- ขนาดความจุของบุงก๋ีไมนอยกวา 1 ลูกบาศกเมตร  
- ความสูงจากพื้นดนิถึงสลักบุงก๋ีขณะยกสูงสุดไมนอยกวา 3,300 มิลลิเมตร  
- ชุดกระบอกไฮโดรลิคบุงก๋ีตักควํ่า-หงาย เปนแบบกระบอกคู  
- แรงงัดที่ปลายบุงก๋ี (Breakout Force) ไมนอยกวา 6,000 กิโลกรัมแรง 

6. บุงก๋ีขุด  
- ชุดบุงก๋ีขุดติดตัง้อยูดานหลงัรถมีขาคํ้ายันทาํใหรถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมดวยระบบไฮโดรลิค 
- ขนาดความกวางของบุงก๋ีขุดไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร  
- ขนาดความจุของบุงก๋ีไมนอยกวา 0.17 ลูกบาศกเมตร  
- มีระยะขุดไกลไดไมนอยกวา 5,300 มิลลิเมตร  
- มีระยะขุดลึกไดไมนอยกวา 4,000 มิลลิเมตร  
- แรงขุดที่ปลายบุงก๋ี (Breakout Force) ไมนอยกวา 6,000 กิโลกรัมแรง 
- บุงก๋ีขุดสามารถปรับเปลีย่นอุปกรณเปนแบบหัวเจาะกระแทกได โดยมีชดุควบคุมรองรับ 

7. มีน้ําหนักใชงาน (Operating Weight) ไมนอยกวา 7,000 กิโลกรัม  
8. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานผูผลติ พรอมติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  
9. ระบบไฟฟา 12 โวลท  

- อัลติเนเตอรขนาดไมนอยกวา 65 แอมป 
- แบตเตอร่ี ขนาดไมนอยกวา 100 แอมป  
- โคมไฟฟาไมนอยกวา หนา 2 ดวง และ หลัง 2 ดวง 
- สัญญาณไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานผูผลิต 
- สัญญาณหามลอ ตามมาตรฐานผูผลิต 
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนหลังคา จาํนวน 1 ชุด 

10. อุปกรณประจํารถตักหนาขุดหลัง  
- มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองจักรกล  
- เกจวัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนตหรือสัญญาณ 
- มีสัญญาณไฟเตือนความดนันํา้มันเคร่ืองและไฟชารทแบตเตอร่ี  
- มีเกจบอกระดับนํ้ามนัเชื้อเพลิง  
- มีประแจสําหรับถอดไสกรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด 
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- แมแรงไฮโดรลิคขนาดเหมาะสมกับตัวเคร่ืองจักร จํานวน 1 ชุด  
- หมวกนิรภัยสําหรับพนักงาน จํานวน 2 ชุด  
- กระบอกอัดจารบี จํานวน 1 ชุด  
- เคร่ืองมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด  
- ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกับรถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด ตั้งแตขนาด 14 ถึง 24 
มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด และอุปกรณ การขันพรอมกลองเหล็ก 1 ชุด 
- ชุดประแจปากตายสาํหรับใชกับรถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด ตั้งแต 12 ถึง 32 
มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด  
- หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมือการใช (Operation Manual) คูมือการซอม 
(Shop Manual) และคูมือการสั่งอะไหล (Parts Book)  

11. เงื่อนไข 
- รถตักหนาขุดหลัง ที่เสนอใหกับทางราชการตองเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากประเทศไทย ญี่ปุน 

อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี หรือสหรัฐอเมริกา และผลิต หรือประกอบข้ึนในประเทศไทย ญี่ปุน 
อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี หรือสหรัฐอเมริกา ถาเปนผลิตภัณฑในประเทศไทย ผูเสนอราคา/ผูผลิต/
ผูประกอบ จะตองไดรับใบอนุญาตการจดทะเบียนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และถาหากเปนผลิตภัณฑ สําเร็จรูปที่ผลิต/ประกอบจาก
โรงงานของตางประเทศตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา หรือจากแหลงอ่ืน
ภายใตลิขสิทธิ์เคร่ืองหมายการคาของบริษัทในกลุมประเทศดังกลาวโดยแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา 

- รถตักหนาขุดหลัง และอุปกรณทุกชิ้นสวนที่เสนอตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานกอน 
เนื่องจากกองชางพิจารณาแลวเห็นวาควรเพิ่มสมรรถนะของเคร่ืองจักรกลที่จะจัดซื้อ–จัดจาง  

ดังกลาว  เพื่อใชในการปฏิบัติราชการในภารกิจที่ดําเนินการชวยเหลือ  และบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชน  และมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงแกไขลักษณะรถตักหนาขุดหลัง (Loader Backhoe) 

ชนิดลอยาง 4 ลอเทากัน  โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้   

คุณลักษณะเฉพาะ   
รถตักหนา-ขุดหลัง  (Loader Backhoe)  เคร่ืองยนตดีเซล  ขับเคลื่อน  4  ลอ  ขนาดไมนอยกวา  
100 แรงมา  
1. เคร่ืองยนต (Engine)  

1.1 เปนเคร่ืองยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ เทอรโบชารจ ระบายความรอนดวยน้าํ 
1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 4.4 ลิตร หรือ 4,400 ซีซี 
1.3 เคร่ืองยนตผานมาตรฐาน Tier 2 เปนอยางนอยหรือดีกวา 
1.4 กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 100 แรงมา วัดที่รอบเคร่ืองยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที 
1.5 แรงบิดสูงสุดไมนอยกวา 400 นิวตันเมตร 

2. การขับเคลื่อน และระบบสงกําลัง (Drive and Transmission) 
2.1 ขับเคลื่อน 4 ลอ (FOUR-WHELL DRIVE) ที่สามารถเลือกขับเคลื่อนไดทั้ง 4 ลอ หรือ 2 ลอ 

ตามภารกิจงาน 
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2.2 สงกําลัง แบบ TORQUE CONVERTER 
2.3 การเคลื่อนที่ เดินหนาไมนอยกวา 4 ระดับ และถอยหลังไมนอยกวา 3 ระดับ 
2.4 ความเร็วเดินทางสูงสุด ไมนอยกวา 39.5 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

3. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering) 
3.1 แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 

3.2 สามารถปรับบังคับเลี้ยวได 3 รูปแบบ (3 STEERING MODE) 
(1) เลี้ยวเฉพาะลอหนา 
(2) ลอหนาและหลังเลี้ยวตางทศิทางกัน 
(3) ลอหนาและหลังเลี้ยวทิศทางเดียวกัน (Crab Steering) 

4. ระบบไฟฟา (Electric System) 
4.1 ระบบไฟฟา 12 โวลท พรอมระบบสองสวาง สัญญาณเปนไปตามกฎหมายขนสงครบถวน 

5. ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System) 
5.1 ปมไฮดรอลิกสามารถสรางอัตราการไหลรวมไดไมนอยกวา 145 ลิตร/นาท ี

5.2 แรงดันในระบบหลักไมนอยกวา 230 บาร 

6. ระบบหามลอและยาง (Brakes System) 
6.1 ระบบไฮดรอลิก มีระบบหามลอขณะจอด (Parking Brake) 

6.2 มีระบบหามลอขณะจอด (Parking Brake) 

7. ขนาดลอและยาง (Tires) 
7.1 ลอหนา ขนาดไมนอยกวา 16.9-24 12PR  
7.2 ลอหลัง ขนาดไมนอยกวา 16.9-24 12PR 

8. มาตรฐานน้ําหนักปฏิบัติงาน 
8.1 น้ําหนักไมนอยกวา 8,760 กิโลกรัม 

9. คุณลักษณะเบื้องตนเคร่ืองมือประกอบ (Backhoe and Loader Buckets) 
9.1 บุงก๋ีขุด (ตัก) ตามมาตรฐานผูผลิต (LOADER BUCKETS) 

- กวางไมนอยกวา 2.20 เมตร 
- ความจุไมนอยกวา 1.1 ลูกบาศกเมตร 
- ความสูงสลักบุงก๋ีไดสูงสุดไมนอยกวา 3.40 เมตร 
- บุงก๋ี ยกเทดวยกระบอกไฮดรอลิก 
- สามารถเลือกใชงานไดทั้งแบบยกเทตามปกติ  และสามารถเปดเทวัสดุจากดานลางของบุงก๋ีได  
- แรงยกปลายบุงก๋ีตักมีขนาดแรงไมนอยกวา 55 กิโลนิวตนั  

9.2 บุงก๋ีขุดหลัง (ขุด) ตามมาตรฐานผูผลิต (BACKHOE BUCKETS) 
- ใชแขนขุดมาตรฐาน ขุดลึกได ระยะลึกสุดไมนอยกวา 4.3 เมตร 
- ระยะไกลสุดไมนอยกวา 5.5 เมตร 
- ระยะยกขุดสูงสุดไมนอยกวา 5.5 เมตร 
- มีขาคํ้ายันพืน้ (STABILIZER) ที่ดานหลงัทั้งซายและขวา ยืดออกและหดเขาดวยระบบไฮดรอ

ลิกในแนวดิ่ง ควบคุมจากหองพนักงานขับ 
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- แรงขุดปลายบุงก๋ีสูงสุด (Max bucket breakout force) ไมนอยกวา 60 กิโลนิวตนั (kN)  
10. ไฟสญัญาณฉุกเฉิน 

10.1 เปนชนิดหลอด LED โคมสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเสนผาศูนย กลางไมนอยกวา  
120 มิลลิเมตร 

10.2 ใหรัศมีการเปลงแสงได รอบต ัวในแนวระนาบ 360 องศา  
10.3 สามารถใช งานในชวงอุณหภูมิ 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส ได โดยไมเกิดความเสียหาย  
10.4 ตัวเรือนผลิตจากโพลิเมอรพรอมติดแถบแมเหล็กสํา หรับยึดติดผิวโลหะได  
10.5 มีระดับการปองกันไมนอยกวา  IP 68 เปนไปตามมาตรฐาน มอก. 513-2553 ผูเสนอราคา 

ตองแนบสํา เนาใบรับรองผลการทดสอบจากสถาบันมาตรฐานภายในประเทศมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา 
11. ขอกําหนดอ่ืนๆ 

11.1 โคมไฟฟา ไมนอยกวา 
- หนา 2 ดวง และหลัง 2 ดวง 
- โคมไฟสองงานปรับได 1 ดวง 
- สัญญาณเลี้ยว ตามมาตรฐานผูผลิต 
- สัญญาณหามลอ ตามมาตรฐานผูผลิต 
- มีกระจกมองขางซาย ขวา อยางละ 1 บาน 

11.2 หองพนักงานขับ ติดกระจกรอบทุกดาน พรอมที่ปดน้ําฝนทั้งดนหนา และดานหลัง 
11.3 หลังคาและหองพนักงานขับ เปนแบบหลังคาเหล็กมาตรฐาน ROPS/FOPS และหองพนกังาน

ขับแบบ CAB พรอมเคร่ืองปรับอากาศ ตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต 
11.4 อุปกรณประกอบไดแก 

(1) มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองจักร 
(2) มีเกจวัดตางๆครบถวนตามมาตรฐานผูผลิต 
(3) ชุดประแจบล็อกสาํหรับใชกับรถ พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก  จํานวน 1 ชุด 
(4) ชุดประแจปากตาย จาํนวน 1 ชุด 
(5) กระบอกอัดจาระบี จาํนวน 1 ชุด 

11.5 สีของตัวรถยนตเปนตามมาตรฐานผูผลิต 
11.6 พนสีตราสัญลักษณ พรอมชื่อหนวยงานและหมายเลขครุภัณฑ แลวแตทางหนวยงานกําหนด 
11.7 เปนรถที่ถูกตองตามคุณลกัษณะตามมาตรฐานโรงงานผูผลิตที่มีขายกันแพรหลายใน

ทองตลาดมิใชรถดัดแปลง หรือปรับแกไขคุณลักษณะเอกสารทีไ่มตรงกับตัวรถ หรือประกอบเพื่องานหนึ่ง
งานใดโดยเฉพาะมายื่น 
เงื่อนไข 
1. รถตักหนาขุดหลัง ที่เสนอใหกับทางราชการเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ผลิต/ประกอบจากประเทศไทย 

ญี่ปุน เกาหลี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ตุรกี และประกอบจากโรงงานของตางประเทศทีไ่ดรับมาตรฐาน 

ISO 9001 หรือมาตรฐานอ่ืนทีเ่ทียบเทา พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. รถตักหนาขุดหลัง และอุปกรณทุกชิ้นสวนที่เสนอเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน 

 

 



 
 
 

๑๑ 

3. การฝกอบรม 

- ผูเสนอราคา/ผูผลติ/ผูแทนจําหนาย จะจัดการฝกอบรมผูใชใหทราบวิธีการใชงานและบาํรุงรักษาใน
ระดับผูใชเปนอยางด ี
- ผูเสนอราคา/ผูผลติ/ผูแทนจําหนาย จะนําอุปกรณในการฝกอบรมมาเองโดยไมเรียกรองคาใชจาย
ใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น 
- เพื่อใหการใชงานและการซอมบํารุงเปนอยางถูกตอง ผูขายจะดําเนินการอบรมการใชงาน การ
บํารุงรักษา และการซอมแกเจาหนาที่ของผูซื้อกอนการเบิกจาย 

ขอกําหนดในการเสนอราคา 
1. ราคาที่เสนอเปนราคายกเวนคาอากรศุลกากร แตรวมคาภาษีอากรหรือภาษีอ่ืนๆตลอดจนคาใชจาย

ทุกชนิดในการนํารถเขาสงมอบ และเก็บยังสถานที่ๆทางราชการกําหนด 

2. ผูเสนอราคา/ผูผลติ/ผูแทนจําหนาย ตองแนบแคตตาล็อก และรายการละเอียด พรอมรูปแบบรถตัก

หนาขุดหลังและอุปกรณที่เสนอใหชัดเจน ใหคณะกรรมการของทางราชการพิจารณาคุณสมบัต ิ

3. ในกรณีที่ผูเสนอราคาไมใชผูผลติ/ประกอบ ตองแนบหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจาก

ผูผลิต/ประกอบ ใหเปนผูแทนสาํหรับการขายรถตักหนาขุดหลังตามแบบและโมเดลที่เสนอตอทาง

ราชการ มาพรอมใบเสนอราคาเพื่อคณะกรรมการของทางราชการพิจารณา 

4. ใหพนตราสัญลักษณของหนวยงานราชการบริเวณประตูหนาดานนอกทั้งสองขางหรือบริเวณที่

สามารถเห็นไดชัดเจน ขนาดกวางหรือไมนอยกวา 18 เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็มของ ของ

หนวยงานราชการ ขนาดสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หรือชื่อยอขนาดไมนอยกวา 7.5 เซนติเมตร 

โดยพนสีขาวพรอมรหัสครุภัณฑของหนวยงานราชการ ถาตัวรถเปนสีขาวพนมองไมเห็นใหเปนสีที่

สามารถมองเห็นสัญลักษณของหนวยงานราชการ งายและชัดเจน 

การสงมอบ 
1. กําหนดสงมอบรถตัดหนาขุดหลัง ที่ทางราชการกําหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันทํา

สัญญากับทางราชการเปนตนไป 

- ในวันสงมอบ 
- ผูขายจะตองมอบหนงัสือคูมือการใช และการบาํรุงรักษารถตกัหนาขุดหลัง และอุปกรณ

ประกอบ จํานวน 1 ชุด 
ประธานสภาฯ  เชิญผูอํานวยการกองคลัง  แจงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบ  ขอกฎหมาย ใหสมาชิกสภาฯ  ทุก

ทานไดทราบครับ 

ผูอํานวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันนาง

นิตยา   สุขขาว  ผูอํานวยการกองคลัง  ขอแจงระเบียบใหทราบคะ     

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  5  
การกันเงิน  
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ขอ 59  ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกัน
เงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง  
ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน  หรือกรณีมีความจําเปนตอง
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา
ทองถ่ินแลวแต 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว  หากไมไดดําเนินการ
หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว  ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

     สรุปก็คือ  ขอกันเงินไดอีกหนึ่งปงบประมาณ  ในป 2560  คะ 

เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีผูอํานวยการกองคลังสรุปใหทราบแลววาขอกันเงินไดอีกหนึ่งปงบประมาณ  ในป  2560  

ซ่ึงไดขอกันเงินไวในปงบประมาณ  2558  ตามคุณลักษณะท่ีไดกันไวก็ไดเปลี่ยนแปลงไปบาง

รายการเม่ือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะจะตองขอกันเงินไวในอีกจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงจะไมใชจํานวนเดิมท่ี

ขอกันไวครับ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัยจะซักถามอีกบางหรือไมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   กระผมนาย

กําพล  มากจริง  สมาชิกสภาฯ  ขอถามหนอยวารถไมสามารถระบุยี่หอไดใชม๊ัยครับ 

เลขานุการสภาฯ รถท่ีขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ  ไมสามรถระบุยี่หอไดครับ  เนื่องจากจะเปนการล็อก

เสปกครุภัณฑ 

นายกเทศมนตรีฯ รถท่ีขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ  ขอกันเงินไวเพ่ือจัดซ้ือราคา 4,300,000.-บาท  ซ่ึงเปน

จํานวนท่ีมากทีเดียวฉะนั้นก็ตองเปนรถท่ีมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพพอสมควร  และเหมาะกับ

งานท่ีจะนํามาใชใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลชะเมา 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบาง  เชิญครับ   

สมาชิกสภาฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   กระผมนาย

กําพล  มากจริง  สมาชิกสภาฯ  ฝากไวหนอยใหหารถท่ีเขาใชกันท่ัวไปยี่หอรถก็ใชเปนตัวหนึ่งท่ีมี

คุณภาพเหมือนกันหากซ้ือมาแลวเราก็ตองรับผิดชอบในการซอมแซมใหใชงานไดเปนปกติ  ก็คือ

พรอมใชงานไดตลอด 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดสงสัย  หรือซักถามอะไรอีกบางหรือไม  ขอเชิญไดครับ  หากไมมีใครสงสัย  
หรือซักถามอะไร  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นดวย 11 เสียง 
 ไมเห็นดวย    - เสียง 
 งดออกเสียง    - เสียง 
 



 
 
 

๑๓ 

ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับการเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะโครงการจัดซ้ือรถ
ตักหนา–ขุดหลัง (BACKHOE-LOADER) ลอยาง  แบบขับเคลื่อนสี่ลอ  ชนิดสี่ลอเทากัน จํานวน 1 
คัน  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ตอไปเขาสู
ระเบียบวาระท่ี 5 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาสํานักปลัดครับ 
หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาสํานักปลัด กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน  กระผมนายสุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา  มีเรื่องท่ี
จะแจงใหกับสมาชิกสภาฯ  ทุกทานทราบ  ไดแก 

   1. การออกติดตามงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอปาก
พนัง  เพ่ือติดตามงานในภารกิจ  และเพ่ือเปนการพบปะ  สรางความสัมพันธท่ีดี  จึงขอแจงให
ผูบริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภา  ปลัด  หัวหนาสวนราชการ  เขารวมกิจกรรมในวันท่ี  20  
กันยายน  2559  เวลา 13.30 – 16.30  น.  ณ  ศาลาประชาคมอําเภอปากพนัง 

   2. ในวันแมปขอเชิญทุกทานเขารวมโครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  ประจําป พ.ศ. 2559  ในวันท่ี  11 สิงหาคม  
2559  มีกิจกรรมปลูกตนไมบริเวณวัดสามัคคีธรรมวนาราม  และโรงเรียนบานบางมูลนาก  และ
ปลอยพันธุปลาลงสูคลองเชียร  ณ  บริเวณพ้ืนท่ีหมูท่ี 7  ตําบลชะเมา   

3. การแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชาพิจารณ  แบงเปนเขตละ 1  ครั้ง  เปน  2  

ครั้ง  เนื่องจากการกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน

เทศบาล (แหงใหม)  และจัดหารถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงคจากสถาบันการเงิน 

(ธนาคาร)  ของเทศบาลตําบลชะเมา   

4. แจงประชาสัมพันธกําหนดการบริการรับลงทะเบียนนอกสถานท่ีตามโครงการ

ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ โดยธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาปากพนังฝงตะวันตก ในวันท่ี 9  

สิงหาคม 2559  เวลา 10.00-12.00 น.  ณ  อาคารศาลาเอนกประสงคประจําตําบลชะเมา หมู

ท่ี 6 (หนาวัดลาว) ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานชวยประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบดวย 

ประธานสภาฯ  เชิญนักวิเคราะหฯ  ครับ 

นักวิเคราะหฯ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน นาง

กชพรรณ  เรืองทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  มีเรื่องของนักพัฒนาชุมชนฝากไว  

2  เรื่อง  คือ 

1. สอบถามวาคนพิการจํานวน  21  คน  จะอานใหฟงเปนหมูหากผูพิการคนใดเสียชีวิต

แลวใหแจงดวยคะ  สรุปวาผูพิการท้ัง  21  คน  ยังมีชีวิตอยู   

 

 



 
 
 

๑๔ 

2. การคัดเลือกคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลชะเมา  โดยใหคัดเลือกจาก

สมาชิกสภาฯ  จํานวน  2  คน  ขอใหแจงรายชื่อในวันนี้ 

ประธานสภาฯ  ใหเสนอเขตละหนึ่งคน  กระผมขอเสนอเลยแลวกัน 

    เขต  1  เสนอใหนายไพโรจน ปญญาวุธ 

    เขต  2  เสนอใหนายภักดี  ไฝขาว 

   ใครจะเสนอเปนคนอ่ืนอีกหรือไม  หากไมมีสรุปวาตามท่ีเสนอครับ  เชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอแจงสมาชิกสภาฯ  ทุกทาน  ใหทราบวาในการกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา  นั้น

งบประมาณบางสวนจะตองถูกตัดออกไปบาง  เชน  ตัดแอร   ตัดไฟฟา  และเสาเข็มท่ีมีมากจน

เกินความจําเปน  ซ่ึงในวันลงทําประชาพิจารณสวนหนึ่งเราก็ตองชี้แจงใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี

ทราบรายละเอียดดวย    

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใด  มีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบางหรือไม  หากไมมีขอปดการประชุมแตเพียง
เทานี้  ครับ 

 

ปดการประชุม  เวลา  11.40  น.   
 
 

          (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   
 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 3/2559  เม่ือวันท่ี 24  สิงหาคม  2559 


