
 
รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

สมัยสามัญ  สมยัที ่2  ครั้งที ่1/2558   ประจ าป ี2558 
วนัองัคาร  ที ่ 16  มิถนุายน  พ.ศ. 2558  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชมุเทศบาลต าบลชะมาย 
................................................... 

 

ผูม้าประชมุ 
ล าดับที ่   ชื่อ  -   สกลุ     ต าแหนง่ 
   1.  นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ   ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
   2.  นายสมนึก  เกิดช่วย    รองประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
   3.   นางสวาท  ณ  สุวรรณ    เลขานุการสภาเทศบาล 
   4.  นายเดชณ์  ชาญอาวุธ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 1 
   5.  นายธรรมนูญ  จุติชอบ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 1 
   6.  นายพรรษา  วิเศษอักษร    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 1 
   7.               นายประสงค์   พรหมวันรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
   8.  นายจุมพฎ  กิ่งจันทร์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
   9.  นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
  10.  นายสลัด  พรหมดนตรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
  11.              นายทวีศักดิ์  ปานมี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
 
 

       ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
ล าดับที ่   ชื่อ  -   สกลุ     ต าแหนง่ 
    1.  นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง   นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    2.  นายวันชัย  รัตนบุร ี    รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    3.  นายฉัตรพล  วัชรคิรินทร์    รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    4.              นายวิสุทธิ์  เรืองจรัส      เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    5.  นายร่าน  ชูแก้วร่วง     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    6.      นายสุทธิพร  รสมาลี    ปลัดเทศบาล 
    7.     นายปรีชา  บุญรักษา    รองปลัดเทศบาล 
    8.  นายประภาส  เฉลิมชัยวิวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
    9.     นายจวน  เทพคง     ประธานชุมชน 
   10.             นางสุนีย์  เทพคง     ผู้อ านวยการกองคลัง 
   11.             นางธิติมา  ชแูก้ว     ตัวแทนชุมชน 
   12.             นางนาถยา  ชัยกิจ    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   13.  นางพิจิตร  อุษาสุมงคล    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
   14.             นางจริยาวด ี วิเชียรเชื้อ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) 

   15.             นายกมล  เชยบัวแก้ว    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการฯ) 
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เริ่มประชมุ เวลา  09.30  น.   
นางสวาท  ณ สวุรรณ  - เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558  ประจ าปี พ.ศ.2558  มีสมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อ 

มาประชุมครบองค์ประชุม ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดเทียน
ธูป บูชาพระรัตนตรัยและท าหน้าที่ประธานในการประชุมต่อไป 
             ( ประธานสภาจดุเทียน ธปู บชูาพระรตันตรยั ) 
 

นายธ ารงศกัดิ ์ ชาญอาวุธ - ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อ านวยการกอง 
ประธานสภาเทศบาล  ตลอดจนประชาคม ผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมประชุม  ในวันนี้สภาเทศบาลต าบล 

ชะมายได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี  
พ.ศ.2558  ครั้งที่ 1/2558  ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะมาย  
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์  ชาญอาวธุ ระเบยีบวาระที ่1    เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
ประธานสภาเทศบาล                   - เป็นที่ได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าสมาชิกสภาเทศบาลของเราได้เสียชีวิต 
                                          จ านวน  1  ท่าน  ตอนนี้เหลือสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  11  ท่าน 
 

                                         ระเบยีบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
                                              -  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2558  
                                         ประจ าปี พ.ศ.2558  เมื่อวันจันทร์ที่  23  กุมภาพันธ์  2558 
  -  ขอให้ท่านสมาชิกและผู้บริหาร ได้ตรวจดูรายงานการประชุมว่ามีส่วนใด       
                                         ที่จะแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม ก็ขอเชิญได้ครับ  

  - ส าหรับในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
มีสมาชิกหรือผู้บริหารท่านใดที่จะเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมบ้างไหมครับ 

                     (-ไม่ม-ี) 
     - ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมนะครับ 
ท่านสมาชิกท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือครับ 
                  ( สมาชิกทุกทา่นยกมอื ) 
เป็นอันว่าสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยแรก ครั้งที่ 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 
 

นายธ ารงศกัดิ ์ ชาญอาวธุ ระเบยีบวาระที ่3   ญัตตริา่งเทศบัญญตัเิทศบาลต าบลชะมาย เรือ่งก าหนด 
ประธานสภาเทศบาล บรเิวณหา้มก่อสรา้งดดัแปลงหรือเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนดิหรือบางประเภทใน

พื้นที่เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรธีรรมราช 
พ.ศ. .... 
-  ขอเชิญท่านนายกครับ.. 

นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายกเทศมนตรี   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรี 
    ต าบลชะมาย ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย ว่าด้วยการ 

ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภทในเขตเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซึ่งมีรายละเอียดตามญัตติดังต่อไปนี้ 
 ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย มีความจ าเป็นจะต้องเสนอญัตติ  
ขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย ว่าด้วยการก าหนด 
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบาง 
ประเภทในเขตเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    
                             หลกัการ 
 ตามท่ี เทศบาลต าบลชะมายได้ด าเนินการก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่เทศบาล 
ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการออกขัดหรือแย้ง 
กับกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลนาหลวงเสน ต าบล 
ชะมาย  ต าบลปากแพรก ต าบลถ้ าใหญ่  ต าบลควนกรด และต าบลที่วัง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2547 
   เหตผุล 
 เนื่องจากได้มีกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ 
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบล 
นาหลวงเสน ต าบลชะมาย ต าบลปากแพรก ต าบลถ้ าใหญ่ ต าบลควนกรด และ 
ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2547  ใช้บังคับมาตั้งแต่ 
วันที่ 3 กันยายน 2547 เทศบาลต าบลชะมายเห็นว่า ข้อก าหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าวบางประการยังไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย ประกอบ 
กับมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2535  ให้อ านาจ 
เทศบาลต าบลชะมายสามารถออกเทศบัญญัติขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง 
ดังกล่าวได้ หากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น โดยได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย จึงมีความจ าเป็นต้องออกเทศบัญญัตินี้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ได้ 
ให้อ านาจนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย จึงขอเสนอญัตติดังกล่าว เพื่อให้สภา 
เทศบาลต าบลชะมายได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

  ซึ่งเป็นแนวทางร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย เรื่องก าหนด 
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 



                              - 4 - 
 
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งได้น าส่ง 
เอกสารให้กับท่านสมาชิกได้ศึกษาได้ดูแต่ผมจะอ่านให้สมาชิกสภาฯ ได้ฟังว่าคือ 
เป็นบริเวณท่ี 3  ตามร่างเทศบัญญัติที่ได้น าส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา 
อนุมัติดังนี้ คือ 
ทิศเหนือ         จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41  ฟากใต้ 
ทิศตะวันออก    จดคลองท่าเลา  ฟากตะวันตก 
ทิศใต้              จดเส้นขนานระยะ  400  เมตร  กับจุดศูนย์กลางทางหลวง 
                     แผ่นดิน หมายเลข  41  ฟากใต้ 
ทิศตะวันตก       จดคลองนา  ฟากตะวันออก 
เพราะฉะนั้นเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน เพื่อที่สมาชิกสภาฯ จะได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 3  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย เรื่องก าหนด 
ประธานสภาเทศบาล  บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านนายก 
ก็ได้ยื่นญัตติและได้ให้หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 
ก่อนที่จะมีการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3 นี้ ผมจะแนะน าในเรื่องของระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็
ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

    - ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 3  จะให้ที่ประชุมได้เสนอว่าจะพิจารณาสามวาระ 
รวดหรือไม่  ให้สมาชิกเสนอได้นะครับ   
- ขอเชิญคุณพรรษาครับ 

นายพรรษา  วเิศษอักษร  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ท่านนายก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอสามวาระรวดเดียวครับ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผูร้บัรอง    1. นายสมคดิ  จุย้นุ่ม     สมาชกิสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต 2 
    2. นายจมุพฎ  กิ่งจนัทร ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  2 
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอเชิญคุณเดชณ์ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเดชณ ์ ชาญอาวธุ - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทุกท่าน กระผมนายเดชณ์  ชาญอาวุธ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 1 
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 ผมขอเสนอสามวาระรวดเดียว ครับ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผูร้บัรอง    1. นายสมนึก  เกิดชว่ย     สมาชกิสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต 1 
    2. นายธรรมนญู  จุตชิอบ  สมาชกิสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  1 
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอเชิญคุณสมนึก ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมนึก  เกิดชว่ย - กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประชุมทุกท่าน กระผมนายสมนึก เกิดช่วย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

เขต 1  ขอเสนอสามวาระรวดเดียว ครับ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผูร้บัรอง    1. นายประสงค ์ พรหมวนัรตัน ์  สมาชกิสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต 2 
    2. นายทวศีักดิ ์ ปานม ี            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต 2 
 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอเชิญคุณจุมพฎ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายจมุพฎ  กิง่จนัทร์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจุมพฎ  กิ่งจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

ชะมาย เขต ๒  ขอเสนอสามวาระรวดเดียว ครับ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผูร้บัรอง    1. นายเดชณ ์ ชาญอาวธุ    สมาชกิสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต 1 
    2. นายสลดั  พรหมดนตร ี   สมาชกิสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต 2 
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  ได้มีผู้เสนอมาจ านวน 4 ท่าน ซึ่งครบจ านวนหนึ่งในสามนะครับ มีผู้เสนอดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 1.  นายพรรษา  วิเศษอักษร 

2. นายเดชณ์  ชาญอาวุธ 
3. นายสมนึก  เกิดช่วย 
4. นายจุมพฎ  กิ่งจันทร์ 
- ผมจะขอมตทิี่ประชุมนะครับ ตามที่สภาได้เสนอมาท้ัง 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบแล้วนะครับ  ขอความเห็นชอบนะครับ  ใครเห็นชอบยกมือ ครับ 

มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบ       10      เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ      -       เสยีง 
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 งดออกเสยีง     ๑      เสยีง 
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย เรื่องก าหนด 
ประธานสภาเทศบาล  บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบาง 

ประเภทในเขตเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในขั้นรับหลักการ ถ้าสมาชิกท่านใดสงสัยในญัตติหรือจะสอบถามในเรื่องใด 
ก็ขอเชิญได้นะครับ  ก่อนที่จะมีการลงมติในขั้นรับหลักการ ขอเชิญอภิปราย 
ได้นะครับ  ในระเบียบวาระที่ 3 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย 
บ้างไหมครับ   ขอเชิญคุณพรรษาครับ 

นายพรรษา วเิศษอักษร  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่าน ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพรรษา  วิเศษอักษร สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลชะมาย เขต 1 ผมขอสอบถามเกี่ยวกับญัตติ ร่างเทศบัญญัติ  
เรื่องก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  
หรือบางประเภทในเขตเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไม่ทราบว่าวิธีไหนที่ว่าดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงที่ก าหนด 
ไม่ให้ใช้ ขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามแนวทางในเรื่อง 
    ของอาคาร ซึ่งผมก็ได้กล่าวไปในญัตติชัดเจนแล้วว่า เป็นอาคารประเภทใด  

ที่จะขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาอนุมัติ  ขอบคุณมากครับ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ท่านนายกก็ได้ตอบข้อสงสัยของท่านพรรษา วิเศษอักษรไปแล้วนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระที่ 3 ในขั้นรบัหลักการ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะขออภิปรายเพิ่มเติม 
    ไหมครับ 

-  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปราย ในระเบียบวาระที่ 3 ในขั้นที่ 1  
ขั้นรับหลักการ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ในระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย เรื่องก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในขั้นที่ 1  ขั้นรับหลักการใครเห็นชอบ 
ยกมือครับ 

 

มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบ       10      เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ      -       เสยีง 
 งดออกเสยีง     ๑      เสยีง 
    ที่ประชุมเหน็ชอบเปน็เสยีงขา้งมาก ในขัน้ที ่1 ขัน้รับหลกัการ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  ต่อไปเป็นขั้นแปรญตัติ 
ประธานสภาเทศบาล  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
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    ข้อ 45 วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก 
    สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้ 

เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม 
สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
- ในขั้นที่  2 ขั้นแปรญัตติ ผมจะท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
และสมาชิกสภาทั้งหมดในท่ีประชุมนี้ จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิก 
ท่านใดท่ีจะขอแปรญัตติ ขอเชิญได้ครับ 
- ในระเบียบวาระที่ 3  ในขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติในญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย เรื่องก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ.. 
- ส าหรับในขั้นแปรญัตตินี้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  

    มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติบ้างครับ 
    - ถ้าไม่มีผมจะขอสรุป ในขั้นแปรญัตติ ก่อนที่จะมีการลงมตินะครับ  ในขั้นแปร 

ญัตติ ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย เรื่องก าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือ 
บางประเภทในเขตเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
คณะกรรมการแปรญัตติซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย เรื่องก าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบาง 
ประเภทในเขตเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในขั้นแปรญัตติใครเห็นชอบยกมือครับ.. 

มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบ       10      เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ      -       เสยีง 
 งดออกเสยีง     ๑      เสยีง 

มตทิีป่ระชมุเหน็ชอบเปน็เสยีงขา้งมาก ให้คงไวซ้ึง่ร่างเดิม  
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ   - ต่อไปในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือ 

บางประเภทในเขตเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในขั้นลงมติ ซึ่งในข้ันนี้จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้นแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม
ในขั้นลงมตินะครับ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย เรื่องก าหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขต 
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เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ใครเห็นชอบยกมือ
ครับ 
 

มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบ       10      เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ      -       เสยีง 
 งดออกเสยีง     ๑      เสยีง 
    ที่ประชุมเหน็ชอบเปน็เสยีงขา้งมาก 
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ ระเบยีบวาระที ่4 ญัตตขิออนมุัตจิา่ยขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
ประธานสภาเทศบาล  และปรับปรงุถนนสายหมูบ่า้นสมุิตรา หมู่ที ่7    
    -  ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง -  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
นายกเทศมนตรี   ชะมาย สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมจะขอเสนอญัตติ 
    ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ าและปรับปรุงถนนสาย 
    หมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

     ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย มีความจ าเป็นจะต้องเสนอญัตติ 
ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าและ 
ปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7 

              หลักการ 
     ตามท่ีเทศบาลต าบลชะมาย มีความประสงค์จะจ่ายขาดเงินสะสม  

จ านวน  2,478,000.-  บาท  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จ านวน 1 โครงการ 
คือ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าและปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา 
หมู่ที่ 7 
   เหตผุล 

     เนื่องจากถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7  สภาพเดิมผิวจราจรเป็น 
ผิวลาดยางช ารุดจากการใช้งานและไม่มีรางระบายน้ า ท าให้มีน้ าท่วมขัง  
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง และเทศบาลต าบลชะมายได้ตั้งงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557  ไว้แล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากมีเงินไม่พอจ่าย แต่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา และไม่ได้ตั้ง 
งบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ จึงต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
ต าบลชะมายจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบยอดเงินแล้ว มีเงินสะสม 
อยู่ 10,150,330.96  บาท ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558  โดย หักลูกหนี้ 
ภาษีบ ารุงท้องที่  ณ วันที่ 30 เมษายน 2558  เป็นเงิน  98,234.20 บาท 
หัก  25 %  เป็นเงิน  1,513,024.10  บาท  และหัก เงินเดือนฝ่ายประจ า, 
ฝ่ายการเมือง  จ านวน  3  เดือน  เป็นเงิน  4,833,547.- บาท  สรุปมียอด 
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เงินสะสมคงเหลือ  ณ ปัจจุบัน  จ านวน  2,705,525.66  บาท  เพียงพอ 
ที่จะน ามาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือการดังกล่าวได้ 
 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2548  ข้อ 89 ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจาก 
เงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น 
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด 
ความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
 (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 
 และจากการตรวจสอบโครงการดังกล่าว อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560) หน้า 63 และได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาลแล้ว 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557  ดังนั้น นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย จึงขอเสนอญัตติ
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลชะมายได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  
ซึ่งในมือท่านสมาชิกจะมีแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อ
เหลี่ยม โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ก็ขอให้สภาได้พิจารณาโครงการ
ที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนี้อย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
ประธานสภาเทศบาล  และปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7 ท่านนายกก็ให้หลักการและเหตุผล 

ในการจ่ายขาดเงินสะสมในการก่อสร้างคูระบายน้ าและปรับปรุงถนนสายหมู่บ้าน 
สุมิตรา หมู่ที่ 7 ไปแล้วนะครับ ส าหรับรายละเอียดในข้อกฎหมายขอเชิญท่านปลัด 
ได้ช่วยชี้แจงในญัตตินี้ด้วยครับ.. 

นายสทุธพิร  รสมาลี  -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่าน 
ปลัดเทศบาล   นายกเทศมนตรี ตลอดจนคณะผู้บริหาร ผู้น าท้องที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

  ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบาย 
น้ าและปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7 ส าหรับเรื่องของระเบียบ 
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กฎหมายการขอจ่ายขาดเงินสะสมผมขออนุญาตที่ประชุมเพ่ือที่จะชี้แจงให้ทราบ
ถึงระเบียบและแนวทางในการจ่ายขาดเงินสะสม ส าหรับในเรื่องของระเบียบ 
จะใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องประกอบด้วย หนังสือสั่งการ 
2  ฉบับ  คือ   
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12  
ตุลาคม 2553 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2150  ลงวันที่ 27  
พฤษภาคม 2556   
ซึ่งจะต้องมาประกอบกันทั้ง 3 ส่วน ส่วนแรก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 89  ซึ่งนายกก็ได้น าเรียน 
ต่อที่ประชุมแล้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายจากเงินสะสมได้ไม่เกิน 
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติ 
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 ๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งโครงการดังกล่าวก็เป็นไปตามแผนพัฒนา
สามปี 
 ๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 
และหนังสือสั่งการที่ได้กล่าวไป  ขออนุญาตอ่านในที่ประชุม 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2553  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ก าหนดให้องค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น
ที่จะอนุมัติ 
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การจ่ายขาดเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้ค านึง 
ถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นท่ีจะได้รับเป็นส าคัญ 
 2. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ท าจะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาส
ที่จะได้รับการพัฒนา 
 3.  เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนใน
พ้ืนที่หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นโครงการเพ่ือการลงทุน 
เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณท่ีมีมูลค่า
สูง ให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1  จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นล าดับแรก 
  3.2  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณหรือ 
โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่าย 
จากเงินสะสมสมทบเพ่ือการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็น
ว่าเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
หรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นท่ี และไม่อาจรอจัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้อง
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิด 
ผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 
  3.3  กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจ
แยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณเดียว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
 4 ให้จัดท าประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าด าเนินการเรื่องใด สถานที่ด าเนินการที่ใดวงเงินที่จะใช้เท่าใด  
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รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น และ
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
 หนังสือสั่งการฉบับที่ 2  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 
2150 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ 
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ 
ปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบดังกล่าวและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก่อนการใช้จ่ายเงิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะ 
ยาว  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง อันเป็นการรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินและการคลัง จึงให้จังหวัด
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
  1. กรณีมีหน่วยงานเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า 
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์โดยตรง สมควรที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานร้องขอ ก็ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นน าโครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยถือปฎิบัติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 
มกราคม 2553  เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเคร่งครัด 
 2. กรณีจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่ 
เรื่องเร่งด่วนให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจ่ายขาดเงินสะสมเกินกว่า 
วงเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ และ/หรือจ่ายขาดเงินสะสมเกินกว่าวงเงิน 
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ที่ได้รับอนุมัติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะมีอ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

4. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
รายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเสนอต่อผู้ที่มีอ านาจอนุมัติ 
เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาทุกครั้ง 
 ทั้งหมดท่ีกล่าวมาเป็นระเบียบที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสม 
ขอบคุณครับ.. 

 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ท่านปลัดก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล  ก่อนที่จะมีการลงมติ ในระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าและปรับปรุงถนนหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7 มีสมาชิก 
ท่านใดจะขออภิปรายขอเชิญได้ครับ.. 

นายจมุพฎ  กิง่จนัทร์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจุมพฎ กิ่งจันทร์ สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลชะมาย เขต 2  ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องที่ท่านนายกขออนุมัติ 
จ่ายขาดเงินสะสม ผมฟังท่านนายกเสนอหลักการและเหตุผล รวมทั้งท่านปลัด 
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนเกี่ยวกับเรื่องระเบียบ ผมในฐานะสมาชิกสภาซึ่งสัมผัสกับ 
ชาวบ้านดูหลักการและเหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ท่านนายก 
ขออนุมัติต่อสภาจ่ายขาดเงินสะสมถือว่าเป็นไปตามระเบียบและส่วนหนึ่งถือว่า 
เป็นการเดือดร้อน ซึ่งอาจจะไม่เร่งด่วนเต็มที่แต่ด้วยระเบียบสามารถจ่ายได้ 
ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ ซึ่งรายละเอียดงบประมาณต่าง ๆ ก็ได้ท า 
ตามระเบียบ ซึ่งยอดเงินเหลือสองล้านกว่าบาท จ่ายสร้างถนนสองล้านกว่าบาท 
ยังมีส่วนที่เหลือ ผมขอสนับสนุนหลักการที่นายกขออนุมัติจ่ายเงินสะสมนี้  
ในฐานะสมาชิกสภาผมขอเรียนต่อสภานี้ว่าผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็น 
และขอสนับสนุนหลักการที่ท่านนายกได้ขออนุมัติ ขอบคุณครับ.. 

 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคู 

ระบายน้ าและปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7 
- ขอเชิญคุณประสงค์ ครับ 

นายประสงค ์ พรหมวนัรตัน์ -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทุกท่านผมในฐานะตัวแทนของชาวบ้าน หมู่ที่ 7  ผมเห็นด้วยเพราะว่าชาวบ้าน 

ก็ได้ขอร้องมาหลายครั้งแล้วนะครับ ว่าเดือดร้อนจริง และเพ่ือเป็นการป้องกันเรื่อง
ปัญหาน้ าท่วม ผมขอขอบคุณผู้บริหารมากครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะขออภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างครับ ในญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าและปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7  
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ขอเชิญได้ครับ 
- ท่านปลัดก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องระเบียบและได้พูดถึงเรื่องของแผนฯ ในโครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา  มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปราย 
อีกไหมครับ ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้ าและปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7  มีสมาชิกท่าน
ใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ซึ่งได้มีท่านจุมพฎ กิ่งจันทร์ และท่านประสงค์  
พรหมวันรัตน์ ก็ได้อภิปรายในญัตติ  ได้พูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
เพราะว่าได้ท าเทศบัญญัติมา 2 ปีแล้ว แต่ว่าไม่ได้ลงมือท าในโครงการนี้ เพราะว่า
มีเหตุผลทางด้านงบประมาณไม่พอจ่าย ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกก็ได้เห็นและได้ 
พูดคุยกับชาวบ้านที่จะจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ซึ่งได้รับความเดือดร้อน
จริงๆ  
- มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ าและปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7  
มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
-ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าและปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7 ใครเห็นชอบยกมือครับ 

 มตทิีป่ระชมุ     เหน็ชอบ           10         เสยีง 
    ไมเ่ห็นชอบ          -          เสยีง 
    งดออกเสยีง        1          เสยีง 
 ที่ประชุมเหน็ชอบเปน็เอกฉันท์ 
นายธ ารงศกัดิ ์ ชาญอาวธุ ระเบยีบวาระที ่5   ญัตตขิออนุมตัทิ ากจิการนอกเขตเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งสงขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล 
 -  ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง -  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรี ชะมาย ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง 

นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล เทศบาลเมือง
ทุ่งสงได้ท าหนังสือขอความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย มีความเห็นควรจะต้องเสนอญัตติขอ
อนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

  

หลักการ 
  ตามท่ี เทศบาลต าบลชะมายได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อขอ 
 อนุญาตท ากิจการนอกเขตเทศบาล ตามโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองสาย ง 
 ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือที่ นศ 52204/ว 

1116  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
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เหตผุล 

  ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้แจ้งขอมายังเทศบาลต าบลชะมาย เพื่อให้ท า
การพิจารณาอนุมัติให้ความยินยอมแก่เทศบาลเมืองทุ่งสง ในกรณีท่ีจะขอเข้ามา
ด าเนินการ ส ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองสาย ง 

 ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในขั้นตอนการส ารวจแนวถนน
อยู่ใกล้โบราณสถานยังไม่ข้ึนทะเบียน คือ โบราณสถานถ้ าช้าง เขาส าโรง ตั้งอยู่ 
ในหมู่ที่ 6 ต าบลนาหลวงเสน ซึ่งท าให้โครงการก่อสร้าง อยู่ในข่ายต้องจัดท า
รายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากพ้ืนที่ ที่จะด าเนินการ 
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลชะมาย และองค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมือง 
และบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การ
คมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมแนวเขต 
บริเวณผังเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นั้น  
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย จึงขอเสนอญัตติดังกล่าว เพื่อให้สภาเทศบาล 
ต าบลชะมายได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกก็ได้ให้หลักการและเหตุผลในการขออนุมัติท ากิจการนอกเขต 
    ของเทศบาลเมืองทุ่งสงในการส ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 

ถนนตามผังเมือง ซึ่งอยู่ในรายละเอียดของหลักการและเหตุผลแล้วนะครับ 
- มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายในญัตตินี้บ้างก็ขอเชิญครับ 
- ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ในเรื่องการส ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมือง 
สาย ง  ผังเมืองรวมทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดท ารายงานวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายไหมครับ ก่อนที่จะ 
มีการลงมติ 
- ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
-ในระเบียบวาระที่ 5  ญัตติขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล ใครเห็นชอบ 
ยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุ     เหน็ชอบ           10         เสยีง 
    ไมเ่ห็นชอบ          -          เสยีง 
    งดออกเสยีง        1          เสยีง 
 ที่ประชุมเหน็ชอบเปน็เอกฉันท์ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  ระเบยีบวาระที ่6   เรื่องอืน่ ๆ  
ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญคุณพรรษา ครับ  
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นายพรรษา  วเิศษอักษร  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกและฝ่ายบริหารตลอดจน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถาม 

1.  เรื่อง ผมจะขอท าราวกั้นรั้วริมคลองในซอยนาแฝด ผมกลัวว่าคนที่ขับ 
มอเตอร์ไซด์กลางคืนอาจจะตกคลองได้ ผมขอฝากผ่านฝ่ายบริหารด้วย  
ผมขอฝากท่านนายกให้ช่วยตรวจสอบด้วย 
2. เรื่องขยะตลาดเกษตร  ที่ขายของที่มีอยู่ ห้องน้ ามี 4 ห้อง ว่าพลุกพล่าน 
ตอนนี้มีพม่าก็มาใช้เยอะ มีชาวบ้านร้องเรียนมา  
3. เรื่องทางเข้าตลาดเกษตร น้ าท่วมขัง ฝากทางฝ่ายบริหารท่านนายกขอให้ 
ช่างไปตรวจสอบด้วย และขอขอบคุณท่านนายกประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง ด้วย 
ที่ให้บริการไฟฟ้าในซอยนาแฝด ตอนนี้สะดวกสบายขึ้นเยอะ ขอขอบคุณท่าน
นายกมากครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  มีสมาชิกท่านใดที่จะน าเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม 
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมบ้างไหมครับ ท่านผู้บริหารก็พร้อมที่จะตอบ 
    ค าถามและช่วยเหลืออยู่แล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นการขออนุเคราะห์ตามอ านาจ 

หน้าที่ของเทศบาลก็ขอเชิญได้ครับ 
- ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกหรือว่าผู้ใหญ่บ้าน ท่านประชาคม 
ทุกท่านที่จะน าเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ 
- ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม  
หัวหน้าส่วน ผู้อ านวยการกองทุกท่านที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยดี 

    วันนี้ขอปิดประชุมครับ 
 

ปดิประชุมเวลา   11.10  น. 
 

  

(ลงชื่อ)        ประสงค์   พรหมวันรัตน์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายประสงค์   พรหมวันรัตน์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
       

 
(ลงชื่อ)             จุมพฎ   กิ่งจันทร์             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           ( นายจุมพฎ   กิ่งจันทร์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
     (ลงชื่อ)             สมคิด   จุย้นุ่ม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสมคิด   จุ้ยนุ่ม ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
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    (ลงชื่อ)             สวาท  ณ  สุวรรณ               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นางสวาท  ณ  สวุรรณ ) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
  
 

 
 
 
 
 

สภาเทศบาลต าบลชะมาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2   
ครั้งที่ 1/2558  ประจ าปี พ.ศ.2558   ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2558  ประจ าปี  
พ.ศ.2558   ในวันที่         เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)   ธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     ( นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

  
    
 


