รายงานการประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕๕9
วันพุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ. หองประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา

ผูมาประชุม
ลําดับที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
นายภักดี
ไฝขาว
นายอุดร
จินดาวงค
นายสักรินทร
ธรสินธุ
นายบุญเทือง
โอเรือง
นายสาทิพย
โอเรือง
นายไพโรจน
ปญญาวุธ
นายสุเทพ
ทิพยเสวก
นางบุญกอง
หวามา
นายทนงศักดิ์
ชุมขุน
นายไพศาล
เจริญสุข
นายสําราญ
ทองแกว
นายกําพล
มากจริง

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลตําบล
รองประธานสภาเทศบาลตําบล
เลขานุการสภา ฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาลิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายบุญพา
ทองประเสริฐ

ตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 1

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นายเอกชัย
คงปาน
นายวิโรจน
สุขเกื้อ
นางอารี
กองทอง
นายสมชาย
แรกรุน
นางสาวเสาวณี
ใหมดวง
นางนิตยา
สุขขาว
นางกชพรรณ
เรืองทอง
นายสุพรชัย
ทองเสมอ
นางดรุณี
สุขเกื้อ

ตําแหนง
นายกเทศมนตรีตาํ บลชะเมา
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ
หัวหนาสํานักปลัด
ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ

ลายมือชื่อ
ภักดี
ไฝขาว
อุดร
จินดาวงค
สักรินทร
ธรสินธุ
บุญเทือง
โอเรือง
สาทิพย
โอเรือง
ไพโรจน
ปญญาวุธ
สุเทพ
ทิพยเสวก
บุญกอง
หวามา
ทนงศักดิ์ ชุมขุน
ไพศาล
เจริญสุข
สําราญ
ทองแกว
กําพล
มากจริง
ลายมือชื่อ
-ลาลายมือชื่อ
เอกชัย
คงปาน
วิโรจน
สุขเกื้อ
อารี
กองทอง
สมชาย
แรกรุน
เสาวณี
ใหมดวง
นิตยา
สุขขาว
กชพรรณ เรืองทอง
สุพรชัย
ทองเสมอ
ดรุณี
สุขเกื้อ

๒
เริ่มประชุม
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

เวลา ๑๐.35 น.
กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย
สักรินทร ธรสินธุ เลขานุการสภาเทศบาลชะเมา บัดนี้เห็นวาในที่ประชุมแหงนี้มาครบองคประชุม
เรียบรอยแลว
อานประกาศเทศบาลตําบลชะเมา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ ประกอบขอ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.๒๕๕9
มีกําหนด 30 วัน ตั้งแตวันที่ ๑-30 สิงหาคม ๒๕๕9
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒5 กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕9
ภักดี
ไฝขาว
(นายภักดี ไฝขาว)
ประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา
และอานหนังสือเชิญประชุม ตามที่แจกใหกับสมาชิกทุกทานก็คงไดรับเรียบรอยแลว ตอไปก็เขาสู
ระเบียบวาระการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
2.1 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ครับขอใหสมาชิกตรวจดูตามเอกสารที่แจกใหกับสมาชิกทุกทานแลว ครับเชิญเลขานุการสภาฯ
สรุปรายงานการประชุมครับ
ครับ ผมขอสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2559 ใหทุกคนฟงครับ มีสาระสําคัญดังนี้ครับ
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ไมมี
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ไมมีผูแกไข ถือวารับรอง
รายงานการประชุม
-ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง แจงเพื่อทราบ
3.1 ประกาศการใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนไดแจงเรื่องการประกาศใชแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560-2562) ซึ่ ง ได ป ระกาศไปแล ว เมื่ อ วั น ที่ 19
พฤษภาคม 2559 ใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

๓
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ
4.1 ขอความเห็นชอบการทําบันทึกขอตกลง (MOU) โครงการเกิน
ศักยภาพ (โครงการกอสรางถนน คสล. สายวัดโดน-เกาะโพธิ์ หมูที่
3 ตําบลชะเมา และโครงการกอสรางถนน คสล. สายวัดโบสถ-เกาะ
โพธิ์ หมู ที่ 7 ตํ า บลเกาะทวด เชื่ อ มต อ หมู ที่ 2 ตํ า บลชะเมา
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทําบันทึกขอตกลง (MOU) โครงการ
เกินศักยภาพ
4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อดําเนินการตามโครงการขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 2 รายการ
ดังนี้
- ขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ไปตั้ ง จ า ยรายการใหม หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง เพื่อดําเนินการตามโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 1
ตั้งไว 341,000.-บาท โดยทําการขุดเจาะบอบาดาล Ø6 นิ้ว ลึก
100 เมตร หรื อ ได น้ํ า ไม น อ ยกว า 4 ลบ.ม./ชม. และติ ด ตั้ ง ป า ย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตํ า บลชะเมากํ า หนด (ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.25592561) หนา 50 ลําดับที่ 45
- การขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้ ง จ า ยรายการใหม แผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อดําเนินการตามโครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 6 ตั้งไว 341,000.-บาท โดยทําการขุดเจาะบอ
บาดาล Ø6 นิ้ว ลึก 100 เมตร หรือไดน้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม./
ชม. และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลชะเมากําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ.2559-2561) หนา 50 ลําดับที่ 45
ที่ป ระชุ มมีม ติเ ห็น ด ว ยกับ การขออนุมั ติโ อนเงิน งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 2 รายการ
4.3 ขอความเห็นชอบรับโอนศาลาเอนกประสงคประจําตําบล หมูที่
6 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ป ระชุมมีมติเห็นดว ยกับ การรับ โอนศาลาเอนกประสงค
ป ร ะ จํ า ตํ า บ ล ห มู ที่ 6 ข อ ง อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่น ๆ มีดังนี้
- ใหศู น ยข าวเกษตรอิน ทรีย บานอาวเคีย น เตรี ย มดู แลอุ ป กรณ
ไฟฟา และอุปกรณอื่น ๆ ใหพรอมเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ ซึ่งนาง
อารี กองทอง เลขานายกฯ ซึ่งเปนตัวแทนศูนยขาวเกษตรอินทรีย
บานอาวเคียน ใหเตรีย มความพรอมดว ยเผื่อทานจะเสด็จฯ ไป
ตรวจดูงาน
- เรื่องไฟฟาสองสวางภายในพื้นที่ตําบลชะเมา
- เรื่องน้ําประปา เกี่ยวกับทอแตก ทอรั่ว หมูที่ 6 และหมูที่ 1
ในการโทแจงใหคนดูแลโทแจงชางโดยตรง
- เรื่องถนนที่ไมวาสวนราชการไหนลงดําเนินการขอใหแจงสมาชิก
สภาฯ ในพื้นที่ทราบดวย
- แจงใหสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุมหมูบานละหนึ่งคน ประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร พั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข า ยอาสาสมั ค รการเฝ า ระวั ง
คุณภาพน้ําบริโภคในชุมชนและครัวเรือน ภายใตแผนการบริหาร
จัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ครับเลขานุการสภาฯ สรุปรายงานการประชุมใหสมาชิกฟงไปเรียบรอยแลว สมาชิกทานใดสงสัย
จะสอบถาม หรือแกไขอะไรอีกบางหรือไม ขอเชิญไดครับ
สมาชิกสภาฯ ทานใดมีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบาง เชิญครับ หากไมมี ขอมติที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม

มีมติเปนเอกฉันท

ประธานสภาฯ

ถื อ ว า ที่ ประชุ ม แห ง นี้รั บรองรายงานการประชุม สมั ย สามัญ สมั ย ที่ 2 ครั้ง ที่ 1 วั น ที่ 30
พฤษภาคม 2559 ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง แจงเพื่อทราบ
3.1 การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561)

ประธานสภาฯ

๕
นักวิเคราะหฯ

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางกช
พรรณ เรื อ งทอง นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผนชํ า นาญการ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา ซึ่งทางเทศบาลตําบลชะเมาไดรับแจงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการกอสรางประปาหมูที่ 3 ตําบลชะเมา ซึ่งในแผนพัฒนาสามปของเทศบาล
ตํ า บลชะเมา ไม ไ ด บ รรจุ โ ครงการไว เพื่ อ บรรเทา และแก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นให กั บ
ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยรวม และสอดคลองกับนโยบาย
ของนายกเทศมนตรี ซึ่งโครงการที่จะเพิ่มเติมดังกลาว ไมปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาล
ตําบลชะเมา ประจําป (พ.ศ.2559-2561) จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตําบลชะเมา
ขึ้น จํานวน 1 โครงการ คือ
- โครงการกอสรางประปา พรอมอุปกรณ หมูที่ 3 งบประมาณที่ตั้งไวในแผนพัฒนาฯ
จํานวน 3,500,000.-บาท
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประกาศใชเมื่อวันที่ 27
มิถุน ายน 2559 โดยคณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลตํา บลชะเมา ก็ มีตัว แทนสมาชิ กสภาฯ
จํานวน 3 ทาน อยูดวยก็คงจะทราบไปแลว ซึ่งในวันนี้เพียงแตแจงใหสมาชิกสภาฯ ทราบ
การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 17 (4) ผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.5560–2562) ไป
แลวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ไปแลวนั้น
ในการนี้รายละเอียดชื่อของโครงการมีขอผิดพลาด ดังนี้
1. หนาที่ 29 ลําดับที่ 57 และลําดับที่ 61 โครงการปรับปรุงถนนสายปากลวย–หนํา
หยอม หมูที่ 2 แกไขเปนโครงการปรับปรุงถนนสายนางแดง-หนําหยอม หมูที่ 2
2. หนาที่ 42 ลําดับที่ 133 โครงการปรับปรุงถนนขอบเหมืองพระราชดําริปากทาง
นานายถาวร-นานายถาวรสุดสาย พรอมวางทอ หมูที่ 6 แกไขเปนโครงการบุกเบิกถนนขอบเหมือง
พระราชดําริปากทางนานายถาวร-นานายถาวรสุดสาย พรอมวางทอ หมูที่ 6
3. หนาที่ 45 ลําดับที่ 154 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายเพื่อม-บานนายฝาก หมู
ที่ 7 แกไขเปนโครงการบุกเบิกถนนสายบานนายเพื่อม-บานนายฝาก หมูที่ 7
เพื่อแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25560-2562) ใหถูกตองโดยไมทําให
วัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ย นแปลงไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 การแกไข การเพิ่มเติม
หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
ในการดํ า เนิ น การแก ไ ขโครงการดั ง กล า ว ได จั ด ทํ า บั น ทึ ก ขอแก ไ ขโครงการเสนอ
นายกเทศมนตรี ตํ า บลชะเมา ผ า น ปลั ด เทศบาลตํ า บลชะเมา ไปเรี ย บร อ ยแล ว เชิ ญ ท า น
ประธานสภาฯ ตอไปคะ
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ระเบียบวาระที่ 4

เลขานุการสภาฯ
หัวหนาสํานักปลัด

เรื่อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ
4.1 เสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถตักหนา–ขุดหลัง (BACKHOELOADER) ลอยาง แบบขับเคลื่อนสี่ลอ ชนิดสี่ลอเทากัน จํานวน 1 คัน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เชิญหัวหนาสํานักปลัดชี้แจงรายละเอียดใหทราบครับ
กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย
สุพรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา กอนอื่นขอเพิ่มเติมและแกไขหนาที่ 4
ในเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
- หนาที่ 4 ขอ 6 เพิ่มขอ 6.2 มีระบบหามลอขณะจอด (Parking Brake)
- หนาที่ 4 ขอ 9 ตัดขอความบางสวน ขอความที่ 5 จากขอความที่สามารถเลือกใชงานไดทงั้
แบบยกเทตามปกติ และสามารถเปดเทวัสดุจากดานลางของบุงกีโ๋ ดยไมตองยกเทได ใหตัดขอความ โดยไม
ตองยกเท ออก
ตามที่สภาเทศบาลตําบลชะเมา ไดอนุมัติการกันเงินจัดซื้อรถตักหนา – ขุดหลัง (BACKHOELOADER) ลอยาง แบบขับเคลื่อนสี่ลอ ชนิดสี่ลอเทากัน จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 4,300,000.บาท (-สี่ลานสามแสนบาทถวน-) ในคราวการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
24 กันยายน 2558 โดยมีลักษณะทั่วไป ดังนี้
เปนรถตักหนาขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดลอยาง 4 ลอเทากัน ขับเคลื่อน 4 ลอ ติดตั้งบุง
กี๋ตักหนา (Loader) และบุงกี๋ขุดดานหลัง (Backhoe) บุงกี๋ขุดหลังสามารถปรับเปลี่ยนเปนแบบหัวเจาะ
กระแทก ระบบบังคับเลี้ยวเลือกไดทั้ง 2 ลอหนา หรือ 4 ลอ ควบคุมดวยระบบไฮโดรลิค เครื่องยนตดีเซล
กําลังไมนอยกวา 90 แรงมา ที่ความเร็วรอบเครื่องยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที ตัวรถและเครื่องยนต
เปนยี่หอเดียวกัน แรงบิดเครื่องยนตไมนอยกวา 390 นิวตันเมตร ระบายความรอนดวยนํ้า เปนรถใหม
ไมเคยใชงานมากอน
1. ระบบเครื่องยนต
- เปนเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ เทอรโบชารจ มีกําลังไมนอยกวา 90 แรงมา ที่รอบ
เครื่องยนตไมเกิน 2,200 รอบ/นาที
- 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
- สามารถบังคับเลี้ยว 2 ลอหนา และบังคับทัง้ 4 ลอได
- ระบบเบรกเปนแบบไฮโดรลิคแบบจานแชในนํา้ มัน และมีเบรกหามลอขณะจอดอยูกับที่
(Parking Brake)
4. ลอและยาง
- ลอหนาและลอหลังมีขนาดไมนอยกวา 16.9 x 24 มีชั้นผาใบไมนอยกวา 12 ชั้น
5. บุงกี๋ตัก
- ชุดบุงกี๋ตัก ติดตัง้ อยูหนารถควบคุมโดยระบบไฮโดรลิค
- ขนาดความจุของบุงกี๋ไมนอยกวา 1 ลูกบาศกเมตร
- ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุงกี๋ขณะยกสูงสุดไมนอยกวา 3,300 มิลลิเมตร
- ชุดกระบอกไฮโดรลิคบุง กี๋ตักควํ่า-หงาย เปนแบบกระบอกคู
- แรงงัดที่ปลายบุง กี๋ (Breakout Force) ไมนอยกวา 6,000 กิโลกรัมแรง
6. บุงกี๋ขุด
- ชุดบุงกี๋ขุดติดตัง้ อยูดานหลังรถมีขาค้ํายันทําใหรถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมดวยระบบไฮโดรลิค
- ขนาดความกวางของบุงกี๋ขุดไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร
- ขนาดความจุของบุงกี๋ไมนอยกวา 0.17 ลูกบาศกเมตร
- มีระยะขุดไกลไดไมนอยกวา 5,300 มิลลิเมตร
- มีระยะขุดลึกไดไมนอยกวา 4,000 มิลลิเมตร
- แรงขุดที่ปลายบุงกี๋ (Breakout Force) ไมนอยกวา 6,000 กิโลกรัมแรง
- บุงกี๋ขุดสามารถปรับเปลีย่ นอุปกรณเปนแบบหัวเจาะกระแทกได โดยมีชดุ ควบคุมรองรับ
7. มีน้ําหนักใชงาน (Operating Weight) ไมนอยกวา 7,000 กิโลกรัม
8. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานผูผลิต พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
9. ระบบไฟฟา 12 โวลท
- อัลติเนเตอรขนาดไมนอยกวา 65 แอมป
- แบตเตอรี่ ขนาดไมนอยกวา 100 แอมป
- โคมไฟฟาไมนอยกวา หนา 2 ดวง และ หลัง 2 ดวง
- สัญญาณไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานผูผลิต
- สัญญาณหามลอ ตามมาตรฐานผูผลิต
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนหลังคา จํานวน 1 ชุด
10. อุปกรณประจํารถตักหนาขุดหลัง
- มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรกล
- เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนตหรือสัญญาณ
- มีสัญญาณไฟเตือนความดันนํา้ มันเครื่องและไฟชารทแบตเตอรี่
- มีเกจบอกระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง
- มีประแจสําหรับถอดไสกรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด
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- แมแรงไฮโดรลิคขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จํานวน 1 ชุด
- หมวกนิรภัยสําหรับพนักงาน จํานวน 2 ชุด
- กระบอกอัดจารบี จํานวน 1 ชุด
- เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
- ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกบั รถจะตองมีไมนอยกวา 10 ขนาด ตั้งแตขนาด 14 ถึง 24
มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด และอุปกรณ การขันพรอมกลองเหล็ก 1 ชุด
- ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถจะตองมีไมนอยกวา 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 ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี หรือสหรัฐอเมริกา และผลิต หรือประกอบขึ้นในประเทศไทย ญี่ปุน
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี หรือสหรัฐอเมริกา ถาเปนผลิตภัณฑในประเทศไทย ผูเสนอราคา/ผูผลิต/
ผูประกอบ จะตองไดรับใบอนุญาตการจดทะเบียนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และถาหากเปนผลิตภัณฑ สําเร็จรูปที่ผลิต/ประกอบจาก
โรงงานของตางประเทศตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา หรือจากแหลงอื่น
ภายใต ลิ ข สิ ท ธิ์ เครื่ องหมายการค า ของบริ ษั ท ในกลุ ม ประเทศดั ง กล า วโดยแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา
- รถตักหนาขุดหลัง และอุปกรณทุกชิ้นสวนที่เสนอตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานกอน
เนื่องจากกองชางพิจารณาแลวเห็นวาควรเพิ่มสมรรถนะของเครื่องจักรกลที่จะจัดซื้อ–จัดจาง
ดังกลาว เพื่อใชในการปฏิบัติราชการในภารกิจที่ดําเนินการชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน และมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงแกไขลักษณะรถตักหนาขุดหลัง (Loader Backhoe)
ชนิดลอยาง 4 ลอเทากัน โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้
คุณลักษณะเฉพาะ
รถตักหนา-ขุดหลัง (Loader Backhoe) เครื่องยนตดีเซล ขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดไมนอยกวา
100 แรงมา
1. เครื่องยนต (Engine)
1.1 เปนเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ เทอรโบชารจ ระบายความรอนดวยน้าํ
1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 4.4 ลิตร หรือ 4,400 ซีซี
1.3 เครื่องยนตผานมาตรฐาน Tier 2 เปนอยางนอยหรือดีกวา
1.4 กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 100 แรงมา วัดที่รอบเครื่องยนตไมเกิน 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 เดินหนาไมนอ ยกวา 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) ลอหนาและหลังเลี้ยวตางทิศทางกัน
(3) ลอหนาและหลังเลี้ยวทิศทางเดียวกัน (Crab Steering)
4. ระบบไฟฟา (Electric System)
4.1 ระบบไฟฟา 12 โวลท พรอมระบบสองสวาง สัญญาณเปนไปตามกฎหมายขนสงครบถวน
5. ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System)
5.1 ปมไฮดรอลิกสามารถสรางอัตราการไหลรวมไดไมนอยกวา 145 ลิตร/นาที
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. คุณลักษณะเบื้องตนเครื่องมือประกอบ (Backhoe and Loader Buckets)
9.1 บุงกี๋ขุด (ตัก) ตามมาตรฐานผูผลิต (LOADER BUCKETS)
- กวางไมนอยกวา 2.20 เมตร
- ความจุไมนอยกวา 1.1 ลูกบาศกเมตร
- ความสูงสลักบุงกีไ๋ ดสูงสุดไมนอ ยกวา 3.40 เมตร
- บุงกี๋ ยกเทดวยกระบอกไฮดรอลิก
- สามารถเลือกใชงานไดทั้งแบบยกเทตามปกติ และสามารถเปดเทวัสดุจากดานลางของบุง กี๋ได
- แรงยกปลายบุงกี๋ตักมีขนาดแรงไมนอยกวา 55 กิโลนิวตัน
9.2 บุงกี๋ขุดหลัง (ขุด) ตามมาตรฐานผูผ ลิต (BACKHOE BUCKETS)
- ใชแขนขุดมาตรฐาน ขุดลึกได ระยะลึกสุดไมนอยกวา 4.3 เมตร
- ระยะไกลสุดไมนอยกวา 5.5 เมตร
- ระยะยกขุดสูงสุดไมนอยกวา 5.5 เมตร
- มีขาค้ํายันพืน้ (STABILIZER) ที่ดานหลังทั้งซายและขวา ยืดออกและหดเขาดวยระบบไฮดรอ
ลิกในแนวดิ่ง ควบคุมจากหองพนักงานขับ

๑๐
- แรงขุดปลายบุงกี๋สูงสุด (Max bucket breakout force) ไมนอ ยกวา 60 กิโลนิวตัน (kN)
10. ไฟสัญญาณฉุกเฉิน
10.1 เปนชนิดหลอด LED โคมสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเสนผาศูนย กลางไมนอยกวา
120 มิลลิเมตร
10.2 ใหรัศมีการเปลงแสงได รอบตั 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. ขอกําหนดอื่นๆ
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 และหองพนักงาน
ขับแบบ CAB พรอมเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต
11.4 อุปกรณประกอบไดแก
(1) มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร
(2) มีเกจวัดตางๆครบถวนตามมาตรฐานผูผลิต
(3) ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกบั รถ พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหล็ก จํานวน 1 ชุด
(4) ชุดประแจปากตาย จํานวน 1 ชุด
(5) กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด
11.5 สีของตัวรถยนตเปนตามมาตรฐานผูผลิต
11.6 พนสีตราสัญลักษณ พรอมชื่อหนวยงานและหมายเลขครุภัณฑ แลวแตทางหนวยงานกําหนด
11.7 เปนรถที่ถูกตองตามคุณลักษณะตามมาตรฐานโรงงานผูผลิตที่มีขายกันแพรหลายใน
ทองตลาดมิใชรถดัดแปลง หรือปรับแกไขคุณลักษณะเอกสารทีไ่ มตรงกับตัวรถ หรือประกอบเพื่องานหนึ่ง
งานใดโดยเฉพาะมายื่น
เงื่อนไข
1. รถตักหนาขุดหลัง ที่เสนอใหกับทางราชการเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ผลิต/ประกอบจากประเทศไทย
ญี่ปุน เกาหลี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ตุรกี และประกอบจากโรงงานของตางประเทศทีไ่ ดรับมาตรฐาน
ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่นทีเ่ ทียบเทา พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
2. รถตักหนาขุดหลัง และอุปกรณทุกชิ้นสวนที่เสนอเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน
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ประธานสภาฯ
ผูอํานวยการกองคลัง

3. การฝกอบรม
- ผูเสนอราคา/ผูผลิต/ผูแทนจําหนาย จะจัดการฝกอบรมผูใชใหทราบวิธีการใชงานและบํารุงรักษาใน
ระดับผูใชเปนอยางดี
- ผูเสนอราคา/ผูผลิต/ผูแทนจําหนาย จะนําอุปกรณในการฝกอบรมมาเองโดยไมเรียกรองคาใชจาย
ใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น
- เพื่อใหการใชงานและการซอมบํารุงเปนอยางถูกตอง ผูขายจะดําเนินการอบรมการใชงาน การ
บํารุงรักษา และการซอมแกเจาหนาที่ของผูซื้อกอนการเบิกจาย
ขอกําหนดในการเสนอราคา
1. ราคาที่เสนอเปนราคายกเวนคาอากรศุลกากร แตรวมคาภาษีอากรหรือภาษีอื่นๆตลอดจนคาใชจาย
ทุกชนิดในการนํารถเขาสงมอบ และเก็บยังสถานที่ๆทางราชการกําหนด
2. ผูเสนอราคา/ผูผลิต/ผูแทนจําหนาย ตองแนบแคตตาล็อก และรายการละเอียด พรอมรูปแบบรถตัก
หนาขุดหลังและอุปกรณที่เสนอใหชัดเจน ใหคณะกรรมการของทางราชการพิจารณาคุณสมบัติ
3. ในกรณีที่ผูเสนอราคาไมใชผผู ลิต/ประกอบ ตองแนบหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจาก
ผูผลิต/ประกอบ ใหเปนผูแทนสําหรับการขายรถตักหนาขุดหลังตามแบบและโมเดลที่เสนอตอทาง
ราชการ มาพรอมใบเสนอราคาเพื่อคณะกรรมการของทางราชการพิจารณา
4. ใหพนตราสัญลักษณของหนวยงานราชการบริเวณประตูหนาดานนอกทั้งสองขางหรือบริเวณที่
สามารถเห็นไดชัดเจน ขนาดกวางหรือไมนอยกวา 18 เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็มของ ของ
หนวยงานราชการ ขนาดสูงไมนอ ยกวา 5 เซนติเมตร หรือชื่อยอขนาดไมนอยกวา 7.5 เซนติเมตร
โดยพนสีขาวพรอมรหัสครุภัณฑของหนวยงานราชการ ถาตัวรถเปนสีขาวพนมองไมเห็นใหเปนสีที่
สามารถมองเห็นสัญลักษณของหนวยงานราชการ งายและชัดเจน
การสงมอบ
1. กําหนดสงมอบรถตัดหนาขุดหลัง ที่ทางราชการกําหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันทํา
สัญญากับทางราชการเปนตนไป
- ในวันสงมอบ
- ผูขายจะตองมอบหนังสือคูมือการใช และการบํารุงรักษารถตักหนาขุดหลัง และอุปกรณ
ประกอบ จํานวน 1 ชุด

เชิญผูอํานวยการกองคลัง แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขอกฎหมาย ใหสมาชิกสภาฯ ทุก
ทานไดทราบครับ
กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนาง
นิตยา สุขขาว ผูอํานวยการกองคลัง ขอแจงระเบียบใหทราบคะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด 5
การกันเงิน
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ประธานสภาฯ
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ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตอง
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา
ทองถิ่นแลวแต
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดําเนินการ
หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม
สรุปก็คือ ขอกันเงินไดอีกหนึ่งปงบประมาณ ในป 2560 คะ
ตามที่ผูอํานวยการกองคลังสรุปใหทราบแลววาขอกันเงินไดอีกหนึ่งปงบประมาณ ในป 2560
ซึ่งไดขอกันเงินไวในปงบประมาณ 2558 ตามคุณลักษณะที่ไดกันไวก็ไดเปลี่ยนแปลงไปบาง
รายการเมื่อเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะจะตองขอกันเงินไวในอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะไมใชจํานวนเดิมที่
ขอกันไวครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดสงสัยจะซักถามอีกบางหรือไมเชิญครับ
กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย
กําพล มากจริง สมาชิกสภาฯ ขอถามหนอยวารถไมสามารถระบุยี่หอไดใชมั๊ยครับ
รถที่ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ไมสามรถระบุยี่หอไดครับ เนื่องจากจะเปนการล็อก
เสปกครุภัณฑ
รถที่ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ขอกันเงินไวเพื่อจัดซื้อราคา 4,300,000.-บาท ซึ่งเปน
จํานวนที่มากทีเดียวฉะนั้นก็ตองเปนรถที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพพอสมควร และเหมาะกับ
งานที่จะนํามาใชใหบริการประชาชนในพื้นที่ตําบลชะเมา
สมาชิกสภาฯ ทานใดมีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบาง เชิญครับ
กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย
กําพล มากจริง สมาชิกสภาฯ ฝากไวหนอยใหหารถที่เขาใชกันทั่วไปยี่หอรถก็ใชเปนตัวหนึ่งที่มี
คุณภาพเหมือนกันหากซื้อมาแลวเราก็ตองรับผิดชอบในการซอมแซมใหใชงานไดเปนปกติ ก็คือ
พรอมใชงานไดตลอด
สมาชิกสภาฯ ทานใดสงสัย หรือซักถามอะไรอีกบางหรือไม ขอเชิญไดครับ หากไมมีใครสงสัย
หรือซักถามอะไร ขอมติที่ประชุม
เห็นดวย
11 เสียง
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
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ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับการเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถ
ตักหนา–ขุดหลัง (BACKHOE-LOADER) ลอยาง แบบขับเคลื่อนสี่ลอ ชนิดสี่ลอเทากัน จํานวน 1
คัน และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอไปเขาสู
ระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
หัวหนาสํานักปลัด

เรื่องอื่นๆ
เชิญหัวหนาสํานักปลัดครับ
หัวหนาสํานักปลัด
กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน กระผมนายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา มีเรื่องที่
จะแจงใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทานทราบ ไดแก
1. การออกติดตามงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอปาก
พนัง เพื่อติดตามงานในภารกิจ และเพื่อเปนการพบปะ สรางความสัมพันธที่ดี จึงขอแจงให
ผูบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด หัวหนาสวนราชการ เขารวมกิจกรรมในวันที่ 20
กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมอําเภอปากพนัง
2. ในวันแมปขอเชิญทุกทานเขารวมโครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม
2559 มีกิจกรรมปลูกตนไมบริเวณวัดสามัคคีธรรมวนาราม และโรงเรียนบานบางมูลนาก และ
ปลอยพันธุปลาลงสูคลองเชียร ณ บริเวณพื้นที่หมูที่ 7 ตําบลชะเมา
3. การแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชาพิจารณ แบงเปนเขตละ 1 ครั้ง เปน 2
ครั้ง เนื่องจากการกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาล (แหงใหม) และจัดหารถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงคจากสถาบันการเงิน
(ธนาคาร) ของเทศบาลตําบลชะเมา
4. แจ ง ประชาสั ม พั น ธ กํ า หนดการบริ ก ารรั บ ลงทะเบี ย นนอกสถานที่ ต ามโครงการ
ลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิก ารแห ง รั ฐ โดยธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาปากพนั ง ฝ ง ตะวั น ตก ในวั น ที่ 9
สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารศาลาเอนกประสงคประจําตําบลชะเมา หมู
ที่ 6 (หนาวัดลาว) ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานชวยประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ทราบดวย
เชิญนักวิเคราะหฯ ครับ
กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นาง
กชพรรณ เรืองทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มีเรื่องของนักพัฒนาชุมชนฝากไว
2 เรื่อง คือ
1. สอบถามวาคนพิการจํานวน 21 คน จะอานใหฟงเปนหมูหากผูพิการคนใดเสียชีวิต
แลวใหแจงดวยคะ สรุปวาผูพิการทั้ง 21 คน ยังมีชีวิตอยู

ประธานสภาฯ
นักวิเคราะหฯ

๑๔

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
ปดการประชุม

2. การคั ดเลือกคณะกรรมการศูน ยยุติธ รรมชุมชนตํ าบลชะเมา โดยใหคัดเลือกจาก
สมาชิกสภาฯ จํานวน 2 คน ขอใหแจงรายชื่อในวันนี้
ใหเสนอเขตละหนึ่งคน กระผมขอเสนอเลยแลวกัน
เขต 1 เสนอใหนายไพโรจน
ปญญาวุธ
เขต 2 เสนอใหนายภักดี
ไฝขาว
ใครจะเสนอเปนคนอื่นอีกหรือไม หากไมมีสรุปวาตามที่เสนอครับ เชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ
ขอแจงสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ใหทราบวาในการกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา นั้น
งบประมาณบางสวนจะตองถูกตัดออกไปบาง เชน ตัดแอร ตัดไฟฟา และเสาเข็มที่มีมากจน
เกินความจําเปน ซึ่งในวันลงทําประชาพิจารณสวนหนึ่งเราก็ตองชี้แจงใหกับประชาชนในพื้นที่
ทราบรายละเอียดดวย
สมาชิกสภาฯ ทานใด มีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบางหรือไม หากไมมีขอปดการประชุมแตเพียง
เทานี้ ครับ
เวลา 11.40 น.
(ลงชื่อ)

สักรินทร ธรสินธุ
(นายสักรินทร ธรสินธุ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลชะเมา

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ไพโรจน ปญญาวุธ
(นายไพโรจน ปญญาวุธ)

(ลงชื่อ) สุเทพ ทิพยเสวก
(นายสุเทพ ทิพยเสวก)

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ ทะนงศักดิ์ ชุมขุน
(นายทนงศักดิ์ ชุมขุน)

(ลงชื่อ)

ภักดี ไฝขาว
(นายภักดี ไฝขาว)
ประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา เมื่อคราวการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

