
รายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศตําบลชะเมา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่ 2 
วันจันทร  ที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
ณ.  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

ผูมาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายภักดี  ไฝขาว ประธานสภาเทศบาลตําบล ภักดี  ไฝขาว 
๒ นายอุดร จินดาวงศ รองประธานสภาเทศบาลตาํบล อุดร จินดาวงศ 
๓ นายสักรินทร ธรสินธุ เลขานุการสภา ฯ สักรินทร ธรสินธุ 
๔ นายบุญเทือง โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 บุญเทือง โอเรือง 
๕ นายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 บุญพา ทองประเสริฐ 
๖ นายสาทิพย โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 สาทิพย โอเรือง 
7 นายไพโรจน ปญญาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 ไพโรจน ปญญาวุธ 
8 นายสุเทพ ทิพยเสวก สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 สุเทพ ทิพยเสวก 
9 นายไพศาล เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 ไพศาล เจริญสุข 

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

 
ผูไมมาประชุม 

- ไมมี – 
 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายเอกชัย คงปาน นายกเทศมนตรีตาํบลชะเมา เอกชัย คงปาน 
2 นายจรินทร สอ้ิงทอง รองนายกเทศมนตรีฯ จรินทร สอ้ิงทอง 
3 นายวโิรจน สุขเก้ือ รองนายกเทศมนตรีฯ วิโรจน สุขเก้ือ 
4 นางนิตยา สุขขาว ผูอํานวยการกองคลัง นิตยา สุขขาว 
5 นางสุลารัตน ธรสินธุ นักวิชาการเงินและบัญช ี สุลารัตน ธรสินธุ 
6 นายสพุรชัย ทองเสมอ หัวหนาสํานักปลัด สุพรชัย       ทองเสมอ 
8 นางสาวเสาวณ ี ใหมดวง ผูอํานวยการกองชาง เสาวณ ี ใหมดวง 
9 นางดรุณ ี สุขเก้ือ ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ ดรุณี สุขเก้ือ 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.30  น. 
เลขานุการสภาฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารทุกทาน  กระผมนายสักรินทร  

ธรสินธุ  เลขานุการสภาเทศบาลชะเมา  บัดนี้เห็นวาในท่ีประชุมแหงนี้มาครบองคประชุม
เรียบรอยแลว  เชิญประธานสภาฯ  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ครับ 

ประธานสภาฯ สวัสดีครับทุกทาน  ตอไปก็เขาสูระเบียบวาระการประชุมครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี-   
ประธานสภาฯ ครับ  ตอไปก็เขาสูระเบียบวาระท่ี 2  ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
   -ไมมี- 
ประธานสภาฯ ครับ  ตอไปก็เขาสูระเบียบวาระท่ี 3  ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติท่ีคางพิจารณา 

3.1 ญัตติกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือ
กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันใหความเห็นชอบ
กูเงินฯ)  
 
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ  เชิญครับ 
ประธานกรรมการฯ เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา และผูเขารวมประชุม

ทุกทาน  กระผมนายกําพล มากจริง ประธานกรรมการแปรญัตติฯ   
ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลชะเมา ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 

ประจําป ๒๕๕9  เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ไดมีมติรับหลักการญัตติโครงการกูเงิน
จากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคาร
สํานักงานเทศบาล (แหงใหม ) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช นั้น และไดมีมติท่ีประชุมแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 7 
ทาน ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติโครงการกูเงินจาก
สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช     
เม่ือวันจันทร ท่ี 12  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.0๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลชะเมา 

   ในการนี้คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสรุปและรายงานผลการพิจารณาคําแปร
ญัตติโครงการกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือ
กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชดังตอไปนี้ 
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๑. ผูเสนอขอแปรญัตติโครงการกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน

ภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) เทศบาล
ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช    

- ไมมี – 
 

   2. ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติโครงการกูเงินจากสํานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล 
(แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นวา เห็นควรยึดตามญัตติโครงการกูเงินจาก
สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามท่ี
ผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมาเสนอ 

 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนินการตอไป 
       
      (ลงชื่อ)        กําพล  มากจริง 
       (นายกําพล  มากจริง) 
            ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
 

(ลงชื่อ)       บุญเทือง  โอเรือง  (ลงชื่อ)        บุญพา  ทองประเสริฐ 
    (นายบุญเทือง  โอเรือง)   (นายบุญพา  ทองประเสริฐ) 
      กรรมการแปรญัตติฯ   กรรมการแปรญัตติฯ 
         สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
 

(ลงชื่อ)       สาทิพย  โอเรือง  (ลงชื่อ)        สุเทพ  ทิพยเสวก 
    (นายสาทิพย  โอเรือง)   (นายสุเทพ  ทิพยเสวก) 
     กรรมการแปรญัตติฯ   กรรมการแปรญัตติฯ 
         สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
 

 (ลงชื่อ)       ไพศาล  เจริญสุข  (ลงชื่อ)        ทนงศักดิ์  ชุมขุน 
    (นายไพศาล  เจริญสุข)   (นายทนงศักดิ์  ชุมขุน) 
      กรรมการแปรญัตติฯ         เลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ 
         สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นวา เห็นควรยึดตามญัตติโครงการกูเงินจากสํานักงาน

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล 
(แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามท่ีผูบริหาร
เทศบาลตําบลชะเมาเสนอ 
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เลขานุการสภาฯ  สืบเนื่องจากการประชุมในวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  เปนการประชุมพิจารณาญัตติ

โครงการกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสราง
อาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามท่ีผูบริหารไดเสนอญัตติ  ซ่ึงในท่ีประชุมไดเสนอชื่อกรรมการแปร
ญัตติฯ จํานวน 7 ทาน  ดังนี้  

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

ชุมขุน เปนเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ และไดเสนอเวลารับแปรญัตติ 
  กรรมการไดรับคําแปรญัตติฯ ไมมีผูเสนอแปรญัตติฯ และยึดตามญัตติฯ ท่ี
ผูบริหารไดเสนอ  

ประธานสภาฯ ครับประธานกรรมการแปรญัตติฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบการแปรญัตติโครงการกูเงินจาก
สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียบรอยแลว  ซ่ึงเห็นไดวาคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ยึดตามรางเดิมของผูบริหารท่ี
เสนอตอสภาเทศบาลตําบลชะเมาครับ  สมาชิกสภาทานใดมีอะไรสงสัยอีกบางหรือไม   

ในเม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุมจากสภาเทศบาลตําบลชะเมาครับ  วาเห็นดวยกับท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  หรือไม  ถาเห็นดวยโปรดยกมือครับ 

 
มติท่ีประชุม เห็นดวย ยกมือ  12  เสียง 
 ไมเห็นดวย ยกมือ    -   เสียง 
 งดออกเสียง ยกมือ    -  เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมแหงนี้มีมติเปนเอกฉันท  เห็นดวยตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได

สรุปและรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติฯ (วาระท่ี 2)  
   ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ี 3  ข้ันใหความเห็นชอบโครงการกูเงินจาก

สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 วาระท่ี 3  ข้ันใหความเห็นชอบโครงการกูเงินฯ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  ทานใดเห็นชอบโครงการกูเงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหงใหม) เทศบาลตําบลชะเมา 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เชิญยกมือครับ  
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มติท่ีประชุม เห็นดวย ยกมือ  12  เสียง 
 ไมเห็นดวย ยกมือ    -   เสียง 
 งดออกเสียง ยกมือ    -  เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมแหงนี้มีมติเปนเอกฉันท  เห็นชอบโครงการกูเงินจากสํานักงานกองทุน

พัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล (แหง
ใหม) เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอไปเขาสู
ระเบียบวาระท่ี 4   

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ เชิญ นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเอกชัย        

คงปาน นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา เก่ียวกับเรื่องการซอมแซมประปาในพ้ืนท่ีตําบลชะ
เมา ใหผูอํานวยการกองชาง จัดตั้งตารางเวร วัสดุในการซอมแซมระบบประปาก็ตอง
สั่งซ้ือมาสํารองไวเผื่อประปาเกิดเสียหายจะไดซอมแซมใหทันทวงที และขอเบอรโทสุพจน 
และเบอรโทสาโรจนดวย บอกใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดติดตอ หรือไมก็ใหแจง
ผูอํานวยการกองชางกอนแลวใหผูอํานวยการกองชางสั่งการใหอีกทีก็ไดครับ 

สมาชิกสภาฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม
นายบุญพา ทองประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 นายกฯ พูดมาก็ดีแลว ตอนท่ีโทหาเขาจะ
วาเรากลับมาหรือไม อันนี้ก็ดีแลวท่ีใหแจงผูอํานวยการกองชางกอนก็ได และใหติดตอให
อีกทีครับ 

เลขานุการสภาฯ ขอแจงรายละเอียดเก่ียวกับสัญญาจางของพนักงานจาง รายละเอียดในสัญญาจางดวยวา
การจางจางใหทําอะไรบาง ในสวนของพนักงานจางมีแตพจน คนเดียว สวนสาโรจนผู
รับจางเหมาใหทําอะไรบาง เนื่องจากไดมีหนังสือมาเม่ือไมนานมานี้ก็สักประมาณวันท่ี 9  
ท่ีผานมาในการจางเหมาเปนกรณีไป ไมสามารถใหเขาทําอยางอ่ืนอีกได 

ประธานสภาฯ ครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม ขอเชิญครับ   
สมาชิกสภาฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม

นายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผมคิดวาท่ีสาโรจนทําอยูนั้นเปนพนักงาน
จาง และก็จะตองทําท้ังวัน ทุกวันเหมือนกับสุพจนดวย   

ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองชางครับ 
ผูอํานวยการกองชาง เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันนาง

เสาวณี  ใหมดวง  ผูอํานวยการกองชาง  แจงเบอรโทของสุพจน ขําเกิด  พนักงานผลิต
น้ําประปา  คือ 095 – 0398071  

ประธานสภาฯ ขอแจงนายกฯ  ใหทราบดวยวาหากผูเก็บคาน้ําประปาไปเห็น  หรือรูมาวาบานไหนใชน้ํา
ไมถูกตองตามท่ีเทศบาลกําหนดไว  ไมตองไปวาเขา  ฝากนายกบอกกลาวใหทราบดวยวา
ใหผูท่ีทราบเรื่องดังกลาวใหมาแจงตอเทศบาลตําบลชะเมาดําเนินการ   

ประธานสภาฯ เชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 
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รองนายกฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายวิโรจน สุขเก้ือ 
รองนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา บางทีโทรศัพทไปโทไปแลวก็ไมรับสาย ประชาชนมาตอ
วาน้ําไมไหล ใหซอมใหเลย 

ประธานสภาฯ ครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม ขอเชิญครับ   
สมาชิกสภาฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม

นายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต 1 หากมีประปาท่ีจะตองเขาดําเนินซอมแซม
อยางไรก็ขอใหแจงมาทาง สท.ในพ้ืนท่ีทราบดวย เพ่ือจะไดเขามาชวยเหลือในการ
ซอมแซมประปา จะไดเสร็จโดยเร็วและประชาชนก็ไดใชน้ําเปนปกติ   

ประธานสภาฯ ขอแจงทางผูอํานวยการกองชาง  เรื่องอุปกรณไฟฟา ของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
ปากพนัง  ท่ีมาวางไวหนาบานประชาชนน้ําทวมคราวนี้ประชาชนไดยกไปไวให  ท่ีนี้พอน้ํา
แหง  อุปกรณดังกลาวจะเอาไปวางไวท่ีเดิมก็ไมไดเนื่องจากพ้ืนดินยังไมแหงจะนํา มาวาง
ไว ท่ีเดิมกลัวจะเสียหาย ขอใหทางกองชางชวยดําเนินการแจงใหการไฟฟาเขามา
ดําเนินการเก็บอุปกรณดังกลาวดวยหากจะไมดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ประธานสภาฯ ครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม ขอเชิญครับ   
สมาชิกสภาฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม

นายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต 1 มาตรน้ําท่ีจะติดตั้งจะตองติดมาตรสาย
เมนหลักเลยหรือไม 

เลขานุการสภาฯ มาตรน้ําเราจะไปติดใหท่ีสายเมนหลัก เพ่ือความสะดวกของผูจดมาตรน้ํา    
ประธานสภาฯ  เชิญหัวหนาสํานักปลัดครับ 
หัวหนาสํานักปลัดฯ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผม นายสุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา  ขณะนี้เทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ.
2560 อยูในระหวางดําเนินการ  หากมาตรน้ําเสีย กอใหติดตั้งเองไปกอน  เม่ือประกาศ
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมาเรียบรอยแลว จะแจงใหทราบอีกครั้ง  ในการติดตั้งมาตร
น้ําโดยทางเทศบาลตําบลชะเมาเอง  จะตองตั้งคาใชจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปดวย 

ประธานสภาฯ เชิญ นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเอกชัย        

คงปาน นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา การติดตั้งมาตรน้ําก็เปนปญหาสวนหนึ่งท่ีทาง
เทศบาลจะตองดําเนินการแกไข  บางบานติดตั้งไวในบานผูท่ีจดมาตรน้ําไมสะดวกในการ
ทําหนาท่ีดังกลาว  เนื่องจากเจาของบานเลี้ยงสุนัขไวดวย 

ประธานสภาฯ ครับ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม  ขอเชิญครับ   
สมาชิกสภาฯ เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม

นายทนงศักดิ์  ชุมขุน  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ไมทราบวาทางเทศบาลตําบลชะเมามี
โครงการจะไป กทม. กราบพระบรมศพหรือไม  เพราะวาทางโนนเขาก็มาหาเราตั้ง 2 
ครั้งแลว 
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ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองชางครับ 
ผูอํานวยการกองชาง เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันนาง

เสาวณี ใหมดวง  ผูอํานวยการกองชาง ทางอําเภอปากพนังก็ไดมีโครงการอยูเหมือนกัน  
ท่ีจัดใหไป จํานวน 100 คน โดยเหมารถทัวรให แตทางอําเภอปากพนังกลัวจะไมมีคนไป 

ประธานสภาฯ ครับ  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบางหรือไม วันนี้หากไมมีอะไรแลว  ก็ขอปด
การประชุมแตเพียงเทานี้   

 
ปดการประชุม เวลา  12.15  น.  ครับ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)       สักรนิทร   ธรสนิธุ  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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