
รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
สมัยสามัญ  สมยัที ่4  ครั้งที ่1/2558   ประจ าป ี2558 

วนัองัคารที ่ 29  ธนัวาคม  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    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
   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 
 
 

       ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
 

ล าดับที ่   ชื่อ  -   สกลุ     ต าแหนง่ 
    1.  นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง   นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    2.              นายวันชัย  รัตนบุรี    รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    3.              นายฉัตรพล  วัชรคิรินทร์    รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    4.              นายวิสุทธิ์  เรืองจรัส    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
    5.  นายร่าน  ชูแก้วร่วง     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    6.              นายสุทธิพร  รสมาลี    ปลัดเทศบาล 
    7.              นายปรีชา  บุญรักษา     รองปลัดเทศบาล 
    8.              นายประภาส  เฉลิมชัยวิวัฒน์                  หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
    9.  นางสุนีย์  เทพคง     ผู้อ านวยการกองคลัง  
   10.  นางนาถยา  ชัยกิจ    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   11.    นางจริยาวดี  วิเชียรเชื้อ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   12.   นายกมล  เชยบัวแก้ว    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   13.  นางธิติมา  ชูแก้ว     ตัวแทนชุมชน 
   14.  นายจวน  เทพคง     ตัวแทนชุมชน 
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เริ่มประชมุ เวลา  09.30  น.   
นางสวาท  ณ สวุรรณ  - บัดนี้เวลา  09.30  น. สมาชกิสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารได้เข้าที ่ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันนางสวาท  ณ สุวรรณ  เลขานุการสภาเทศบาล 

ต าบลชะมาย ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายแล้ว  
มีผู้มาประชุมและอยู่ในที่ประชุมแล้ว จ านวน 10 ท่าน  
ขอเชิญนายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ  ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

( ประธานสภาจดุเทยีน ธปู บชูาพระรตันตรัย ) 
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร  ท่านปลัด ผู้อ านวยการกองทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  และท่านประชาคม วันนี้สภาเทศบาลต าบลชะมายได้เปิดการประชุมสมัยสามัญ 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.2558 ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 
ซึ่งการประชุมก็เป็นไปตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบยีบวาระที ่1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบล 
ชะมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  มาตรา 48 ทศ วรรคห้า ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ให้นายกเทศมนตรีจัดท า 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น 
ประจ าทุกปี ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ท่านเรียบร้อยแล้ว  

 

                                         ระเบยีบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
- รายงานการประชมุสภาเทศบาล สมยัวสิามัญ สมยัที ่2 ครัง้ที ่1/2558  

                                        ประจ าป ีพ.ศ.2558   เมือ่วนัอังคารที ่ 17  พฤศจกิายน  2558   
- ขอให้ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารได้ตรวจดูในรายงานการประชุมว่ามีส่วนใด 

 ที่จะต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยค า ขอเชิญได้นะครับ 
 -  ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้ท่านดูหน้า 13 บรรทัดที่ 17 ซึ่งผมได้พูดว่า 
 เรื่องนี้ก็มีคนไปพูดข้างนอก คือท่านสมาชิกสภาเทศบาลบางคนไปพูดในท านอง 

ว่านายกบริหารงานไม่เป็น ขอให้แก้ไขตามที่ผมพูดด้วยด้วยนะครับ และบรรทัดที่ 
35 ในหน้าเดียวกัน  ข้อความเดิม ผมท าค าให้การที่ศาลปกครองร้องเอง   
แก้ไขเปน็   ผมท าค าให้การที่ศาลปกครองฟ้องเอง 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - มีสมาชิกหรือคณะผู้บริหารท่านใดท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล      - ขอเชิญครับ 
นายกมล  เชยบวัแกว้ - กราบเรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
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หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในการประชุมครั้งที่แล้ว ผมได้เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของกองวิชาการ  
 ขอแก้ไขข้อความ ในหน้า 6 บรรทัดที่ 11  ที่ท่านประธานถามใหเ้พิม่ข้อความ 

วา่ ถามหรือให้ช่วยชี้แจงเรื่องของสาเหตุที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2559  ขอชี้แจงขั้นตอนกระบวนการจัดท างบประมาณ 
หน้า 8  บรรทัดที่ 31 ข้อความเดมิ ฝากประธานสภา แก้ไขเป็น  ผ่าน
ประธานสภา  
หน้า 9  บรรทัดที่ 2  ข้อความเดมิ ร่างบประมาณ แก้ไขเปน็ ร่างงบประมาณ 
บรรทัดที่ 17  ข้อความเดมิ ขอขอบคุณท่านนายกในฐานะที่เป็นผู้รับแทน  
แก้ไขเปน็  ขอขอบคุณท่านนายกในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบแทน  
บรรทัดทัดท่ี 22  ค าว่า ที่จะต้อง  ซ้ ากัน 2 ครั้ง  ให้ตัดออก 1 ครั้ง 
บรรทัดที่ 7  นับจากสุดท้าย ข้อความเดมิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกองค์กร องค์กร
เทศบาลต าบลชะมาย  แก้ไขเปน็ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรของเทศบาล
ต าบลชะมาย 
บรรทัดที่ 6  นับจากสุดท้าย ข้อความเดมิ  ถ้าเกิดว่าไม่ต้องมีการตรวจสอบ  
แก้ไขเปน็  ถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ มีสมาชิกหรือผู้บริหารท่านใดที่จะมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  

1/2558  ประจ าปี พ.ศ.2558 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558  
มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดที่ต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าก็ขอเชิญ 
ได้นะครับ มีไหมครับ 
- ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ซึ่งได้มีผู้แก้ไขถ้อยค าในรายงาน 
การประชุมไปแล้วนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับในระเบียบวาระท่ี 2  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558  ประจ าปี พ.ศ.2558  เมื่อวันอังคาร 
ที่ 17  พฤศจิกายน 2558  มีใครเห็นชอบยกมือครับ  

ที่ประชุม เหน็ชอบ        8       เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ      -       เสยีง 
 งดออกเสยีง     2      เสยีง 

 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ ระเบยีบวาระที ่3   เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล   -- ไมม่ ี-- 

 
 
 
 
 
 

        ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิน่ตั้งขึน้พจิารณาเสรจ็แลว้ 
-- ไมม่ ี-- 
 

        ระเบยีบวาระที ่5  เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
          5.1 ญตัตขิอแก้ไขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี 
          พ.ศ.2559 (หมวดค่าครภุณัฑ ์ส านกัปลดัเทศบาล กองสาธารณสขุฯ และ 
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กองคลงั)    
- ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง  นายกเทศมนตรี 

ต าบลชะมาย ซึ่งได้เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 (หมวดค่าครุภัณฑ์ ของส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ และกองคลัง) 

ด้วย นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย มีความเห็นควรจะต้องเสนอญัตติ 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลต าบลชะมาย  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
    

หลักการ 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน  11  รายการ ดังนี้ 
ส านักปลดัเทศบาล 
1. ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ ( เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร/์ 

    ชนดิ LED ส ี)   ( แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) 
     2. ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ ( เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัส านกังาน ) 

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ) 
 3. ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ ( เครื่องพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิ LED ขาวด า 
(30หน้า/นาท)ี ) (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ) 
 4. ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ ( เครื่องส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA ) (แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ) 
 5. ครภุณัฑอ์ืน่ ( กล้องวงจรปดิ CCTV )  ( แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน ) 
 6. ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่ ( โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ขนาด 
32 นิว้ )  ( แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ) 
 7.  ครภุณัฑก์ีฬา ( โครงการจดัซือ้อปุกรณ์ออกก าลังกายในร่มและ
กลางแจง้ ) ( แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ ) 
 กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
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 1. ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่(กลอ่งถ่ายภาพนิง่ระบบดจิติอล ความ
ละเอยีด 16 ลา้นพกิเซล) ) ( แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข ) 
 2. ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์( เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมึก (INKJET Printer) ) ( 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 
 3. ครภุณัฑอ์ืน่ ( เครือ่งพ่นหมอกควนั ) ( แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 
 กองคลงั   

1. ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่(กลอ้งถ่ายรปูภาพนิง่แบบดจิิตอล 
(เกนิ 17 ลา้นพิกเซลขึน้ไป) ) ( แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ) 
    

  เหตผุล 
 เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ระบุจ านวนของครุภัณฑ์ท่ีจะจัดซื้อ 
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และเพ่ือ 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย จึงขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลชะมายได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าส่งให้สมาชิกได้ทราบแล้วนะครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่   
ประธานสภาเทศบาล      5.1  ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2559 (หมวดค่าครุภัณฑ์ ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ และกองคลัง) 
ซึ่งท่านนายกก็ได้ยื่นญัตติต่อสภาไปแล้วนะครับ และได้ให้หลักการและเหตุผลไป
แล้วซึ่งในล าดับต่อไปมีสมาชิกท่านใดท่ีต้องการอภิปรายก็ขอเชิญได้นะครับ ก่อนที่
จะมีการลงมติ ขอเชิญครับ  ในญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติมา 
ส าหรับในบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดู
ด้วย ที่ว่าท่านนายกได้ยื่นญัตตินี้ ข้อส าคัญในการระบุจ านวน ข้อความเดิมไม่ได้ 
ระบุจ านวนไว้ ขอให้ดูในบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณนะครับ 
คือ ขาดจ านวนข้อความไม่สมบูรณ์ ไม่ได้ระบุจ านวนไว้ว่าปริมาณจ านวนเท่าไหร่ 
ในส่วนอื่นมีสมาชิกท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหมครับ ส าหรับในระเบียบ
วาระท่ี 5  ข้อ 5.1 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2559 (หมวดค่าครุภัณฑ์ ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯและ
กองคลัง) ซึ่งก็เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  
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หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งส าหรับในญัตตินี้ก็คือที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คือไม่ได้ระบุปริมาณ ท าให้ข้อความไม่สมบูรณ์ ในส่วนอื่น ๆ 
มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายไหมครับ ก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ   
ก่อนที่จะมีการลงมติ ผมขอนับจ านวนองค์ประชุมก่อนนะครับ 
- มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 10 ท่าน  ซึ่งครบองค์ประชุมนะครับ ในระเบียบ
วาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  ข้อ 5.1 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 (หมวดค่าครุภัณฑ์ ส านักปลัดเทศบาล 

    กองสาธารณสุขฯ และกองคลัง) ที่ท่านนายกได้ให้ญัตติไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็น 
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 4 การโอน 
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ใครเห็นชอบยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบ        9       เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ      -       เสยีง 
 งดออกเสยีง     1      เสยีง 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ระเบยีบวาระที ่5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล  5.2 ญตัติขอความเหน็ชอบรบัโอนครภุัณฑ์ (รถเก็บขนมูลฝอย ยี่ห้อมิตซูบิชิ 
    หมายเลขทะเบียน 95-7228) จากส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งท่าน 

นายกได้ยื่นญัตติต่อสภาและได้ให้หลักการและเหตุผลต่อสภาไปแล้วนะครับ 
มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายในญัตตินี้ขอเชิญได้นะครับ 
- ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนที่จะขอมติ ขอตรวจนับจ านวนสมาชิก 
ในที่ประชุมครับ 
- มีสมาชิกเข้าประชุม  จ านวน  10  ท่าน 
- ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.2  ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ (รถเก็บขนมูลฝอย ยี่ห้อมิตซูบิชิ 
หมายเลขทะเบียน 95-7228) จากส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 
หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น 
กรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวพันกับ 
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พัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ 
ติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อ 
ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งใน 
ระเบียบวาระท่ี 5 ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติให้กับสภาแล้วนะครับ และเปิดโอกาส 
ให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายแล้วนะครับ ซึ่งในล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
นะครับ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอมใหม่ ข้อ 5.2 ญัตติขอความเห็นชอบ 
รับโอนครุภัณฑ์ (รถเก็บขนมูลฝอย ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 95-7228)  
จากส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ใครเห็นชอบยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบ        9       เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ      -       เสยีง 
 งดออกเสยีง     1      เสยีง 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ระเบยีบวาระที ่6   เรื่องอืน่ ๆ  
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกท่านใดที่จะน าเสนอหรือแสดงข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งประชาคมด้วย 
 เชิญเสนอได้นะครับ ขอเชิญครับ 

- ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีต าบล 

ชะมาย ผมมีเรื่องที่จะรายงานต่อสภา ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า ความว่าให้นายก 
เทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา 
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดง 
ผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย ประกอบกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) 
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน 
 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการ 
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงาน (รายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558) ซึ่งผมจะไม่อ่านทั้งหมดรายละเอียดก็เป็นไปตาม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า เล่มสีเหลือง 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าให้ท่านดูรายละเอียดในเล่มนี้ได้นะครับว่ารายงาน 
การด าเนินงานเป็นอย่างไร ขอให้ท่านสมาชิกได้ทราบด้วย ขอบคุณมากครับ.. 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  ท่านนายก็ได้กล่าวรายงานผลการ 
ประธานสภาเทศบาล  ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
    พ.ศ.2496 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า และในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน   
 ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบแล้วนะครับ ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 6  
เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกหรือท่านผู้บริหารท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมครับ 
- ขอเชิญคุณพรรษาครับ 

นายพรรษา  วเิศษอักษร  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ท่านนายก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และฝ่ายบริหารทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอผ่านท่านนายก 

ด้วยนะครับ 
1. เรื่องไฟฟ้าทางไปสหไทยดับ 
2. ฝาท่อคูระบายน้ าหมู่บ้านสาโรจน์ หน้าบ้านจ่าใส 
3. ถังขยะหลังซากรุะ 
4. ผมอยู่มาเกือบจะครบวาระแล้ว กล้องวงจรปิดที่เทศบาลเปิดไม่ได้นานแล้วครับ 
ผมจะพูดหลายครั้งแล้ว ใครรับผิดชอบขอให้ช่วยแก้ไขด้วยครับ ฝากผ่านท่าน 
นายกด้วยครับเวลาใครจะมาลักขโมยพอเปิดมันจะดูไม่เห็นแล้วจะมาแก้ไขทีหลัง 
ไม่ได้นะครับ ขอความกรุณาแก้ไขด้วยนะครับ กล้องวงจรปิดที่เทศบาลของเรา 
ติดไว้แล้วเปิดไม่ได้ ไม่รู้จะติดไว้ท าไม ใครรับผิดชอบจัดการด้วยนะครับ ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายพรรษา  วิเศษอักษร พูดจริงใจและจริงจังนะครับ  
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ถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วกล้องเสีย 4 ปีแล้วนะครับวันที่ 12 ก็หมดวาระแล้วแต่ 
ก็ยังไม่เรียบร้อย ฝากผ่านท่านนายกและฝ่ายบริหารทุกท่านและผู้ที่รับผิดชอบ 
5. ชาวบ้านขอขอบคุณท่านนายกมา ณ โอกาสนี้ด้วยว่า นายกท างานรวดเร็ว 
ทันใจ  ขอบคุณมากครับ.. 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดหรือประชาคมท่านใดที่จะ
ประธานสภาเทศบาล  น าเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ ขอเชิญได้นะครับ 
    - ขอเชิญท่านจุมพฏ  ครับ 
นายจมุพฎ  กิง่จนัทร์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายจุมพฎ  กิ่งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
  เขต 2  ขออนุญาตเพราะว่าครั้งที่แล้วผมได้พูดในสภาเรื่องที่ผมฝากไว้ จริง ๆ  
  ไม่ได้ติดใจเรื่องตังค์ แต่คราวที่แล้วผมบอกว่าโอกาสหน้าประชุมผมขออนุญาต 
  ถามว่าท่านด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เรื่องที่ไปตัดท่อประปาเมื่อวันก่อน วันนั้น 
  ท่านนิติกรได้พูดในที่ประชุม ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ากองสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ 
  ผมต้องการข้อสรุปวันนั้นผมฝากไปแล้วว่าในการประชุมงวดหน้าผมต้องการ 
  ข้อสรุป ในการหาทางออก กรณีนี้หลังจากนี้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
  กรุณาตอบให้สภาแห่งนี้ทราบด้วย และด้วยความภาคภูมิใจและรักทุกท่าน 
  ด้วยความเคารพทุกคน ทุกอายุ ทุกต าแหน่ง ใกล้จะหมดวาระการท างานแล้ว 
  แต่ผมยังจ าได้ว่าสมัยเราหาเสียง ยากล าบาก ช่วยกัน นายกได้ช่วยเรา เราก็ช่วย 
  นายกหลายคนช่วยกันภายในทีมของท่านนายก ตอนนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วผมถือว่า 
  สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ขาดความจริงใจ ขาดความรับผิดชอบ ในความรู้สึกที่ท่านมีอยู่นั้น 
  ขอให้จบตรงนี้ ขึ้นปีใหม่ปีหน้าใครจะอยู่อย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่ง ผมในฐานะสมาชิก 
  คนหนึ่งของเทศบาลต าบลชะมายหลายสิ่งหลายอย่างด้วยส่วนตัวของกระผม  
  เรื่องของผมให้พูดกับตัวผม เรื่องส่วนรวมเรื่องของงานเทศบาลพูดในสภา  
  เพราะว่าวัตถุประสงค์เดียวกัน ด้วยความเคารพครับโอกาสข้างหน้าปีใหม่ 
  สิ่งที่ท่านคิดว่าดี รักษาต่อไป สิ่งที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไว้ตรงนั้น หลังจากนี้สิ่งไหนจะเกิดขึ้น 
  เป็นเรื่องธรรมชาติ ผมเป็นคนรักและจริงใจ ขอให้ท่านโชคดีปีใหม่ มีโอกาสก็ได้ 
  เจอกันอีก ขอบคุณครับ... 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ  -  ที่คุณจุมพฎ ได้น าเสนอไปในเรื่องของการที่คนงานไปตัดหญ้าแล้วไปโดน 
ประธานสภาเทศบาล  ท่อประปา เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ ท่านพร้อมจะชี้แจง 
  ไหมครับในเรื่องนี้ ขอเชิญครับ 
นางจรยิาวด ี วเิชยีรเชื้อ  - ขออนุญาตท่านนายกนะคะ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ     ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รักษาราชการแทน  จากการประชุมครั้งที่แล้วที่ท่านสมาชิกสภาได้ติดตามในเรื่องของการที่พนักงาน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  จ้างของเทศบาลไปตัดหญ้าแล้วไปตัดโดนท่อประปาขาด จากรายงานการประชุม 
  คราวที่แล้วที่นิติกรได้ชี้แจงว่าให้หัวหน้างานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งตอนนี้ก็ได้ 
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  ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการตรวจสอบก็ปรากฏว่านายอนุชา ได้ไปตัด 
  ท่อประปาของชาวบ้านขาดจริง ซึ่งก็เป็นกระบวนการตามความรับผิดทางละเมิด  
  ตามพระราชบัญญัติทางละเมิด ในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมีหน้าที่ 
  รายงานข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ด าเนินการ 
  ไปแล้วก็ได้ส่งเรื่องให้งานนิติการ หลังจากนี้งานนิติการก็จะด าเนินการให้เป็น 
  ไปตามพระราชบัญญัติละเมิดและระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างไรก็ขอให้งานนิติการ 
  ได้ชี้แจงกับทางสภาต่อไป 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ  - ขอเชิญนิติกรครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
จ.อ.กจิชะนะรัตน ์ ทิพยร์ตัน์  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมจ่าเอก 
นิติกร  กิจชะนะรัตน์  ทิพย์รัตน์  นิติกรเทศบาลต าบลชะมาย ในกรณีที่ลูกจ้างก็คือ 
  นายอนุชาที่ไปตัดหญ้า ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย หัวหน้างานได้มีหนังสือบันทึกรายงาน 
  การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ จริง ๆ แล้วในขั้นตอนนี้หัวหน้ากองจะต้องท า 
  บันทึกชี้แจงเหตุผลจากการไปส ารวจให้นายกหรือผู้บังคับบัญชาทราบเบื้องต้น 
  จากกรณีจะละเมิดหรือไม่ละเมิดจะเป็นงานของกฎหมายว่าร้ายแรงหรือไม่ ถ้าไม่ 
  ร้ายแรงหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในขั้นตอน 
  นั้น ตอนนี้หัวหน้ากองได้บันทึกรายงานการกระท าละเมิดซึ่งยังผิดขั้นตอนอยู่  
  ผมจะท าบันทึกชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ หัวหน้ากองไม่สามารถที่จะรู้ 
  ได้ว่าลูกน้องละเมิดจริงหรือไม่ เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายว่าพิจารณาแล้วหรือ 
  จะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าละเมิดหรือไม่ละเมิด ในขั้นตอนของ 
  ถ้าเป็นความผิดความผิดที่ไม่ละเมิดทางหน่วยงานผู้บังคับบัญชาคือผู้บริหาร 
  ท่านนายกสามารถจ่ายให้กับบุคคลภายนอกท่ีลูกจ้างไปท าละเมิดได้ และ 
  ขั้นตอนผมจะท าอย่างเร่งด่วนแล้วจะพิจารณาอีกครั้งแล้วจะให้ผู้บริหารเซ็น 
  อนุมัติ ขอบคุณครับ 
นายจมุพฎ  กิง่จนัทร์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิก ขออนุญาต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ครับไม่ใช่ต้องการมาโต้เถียงหรือว่าให้เกิดความขัดแย้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วผมบอกว่า 
  หาขอสรุปให้กับองค์กรด้วย ผมเข้าใจนะครับที่ท่านนิติกรอธิบายผมก็อยากทราบ 
  ว่าด้วยระยะเวลาจากวันนั้นที่มีการประชุมวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันนี้วันที่ 29 
  ธันวาคม ซึ่งเหตุเกิดก่อนนี้ประมาณกี่วันตามบันทึกที่ท่านได้ท าไป ผมว่า 
  ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 2 เดือน ขออนุญาตนะครับว่ามาหาทางออกหากต่อไปมีกรณี 
  แบบนี้อีก  ผมอยากรู้ว่าติดขัดตรงไหนเพราะห้วงเวลา 2-3 เดือน ผมถือว่าไม่น้อย 
  นะครับ ขอบคุณครับ.. 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ  -  ท่านผู้อ านวยการกองก็ได้อธิบายและก็ให้ท่านนิติกรมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าทาง 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขท าบันทึกผิดขั้นตอนมา คือจะต้องท าใหม่ ใช่ไหมครับ 
จ.อ.กจิชะนะรัตน ์ ทิพยร์ตัน์  - ครับ 
นิติกร 
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นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ  -  คือเรายังพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเป็นการละเมิดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
จ.อ.กจิชะนะรัตน ์ ทิพยร์ตัน์  - ครับ 
นิติกร  
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -ท่านจุมพฏ ได้รับฟังแล้วนะครับ คือหาข้อสรุปยังไม่ได้ว่าเป็นการละเมิดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญคุณปรีชา 
นายปรชีา  บญุรักษา  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
รองปลัดเทศบาล   ทุกท่าน ส าหรับประเด็นนี้นายกได้สั่งการให้ด าเนินการตามที่ท่านผู้อ านวยการ 
    กองได้เสนอไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ผมก็อยากจะน าเรียนต่อท่านประธานและ 
    ท่านสมาชิกว่าในเรื่องนี้เราไม่เคยเบิกซึ่งเป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่องของ 
    พระราชบัญญัติละเมิด โดยสรุปว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปท าการละเมิดคือไปท าให้ 
    ชาวบ้านเสียหาย โดยสรุปในเบื้องต้นหัวหน้าส่วนเสนอนายกและให้จ่ายไปก่อน 
    แล้วมาตั้งกรรมการสอบละเมิดทีหลัง ถ้าเป็นการละเมิดเจ้าตัวผู้กระท าละเมิด 
    จะต้องชดใช้ต่อเทศบาลและจะต้องรายงานไปยังส านักงบประมาณด้วย ขั้นตอน 
    การรายงานอยากจะแจ้งขั้นตอนให้ที่ประชุมทราบ ท่านนายกก็ได้สั่งไปแล้ว 
    คิดว่าหลังจากนี้ทางเจ้าของเรื่องคือกองสาธารณสุขจะได้เสนอเรื่องไปยังกองคลัง 
    เพ่ือด าเนินการและในขั้นตอนต่อไปทางนิติกรจะเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    สอบทางละเมิด แค่สอบว่าเป็นการละเมิดหรือไม่สอบเสร็จก็มาสรุป สรุปเสร็จก็ 
    ดูว่าเป็นการละเมิดหรือไม่ถ้าเป็นการละเมิดก็เรียกตังค์จากผู้กระท าผิด คิดว่า 
    น่าจะได้ด าเนินการเร็ว ๆ นี้ ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้ข้ามปี เห็นใจท่านจุมพฎ ด้วย 
    นะครับ ขอบคุณครับ.. 
นายจมุพฎ  กิง่จนัทร์  -  ขออนุญาตครับ ท่านรองปลัดครับ ไม่ต้องเห็นใจผมนะครับ เห็นใจทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทุกคนที่มีความจริงใจและรับผิดชอบ เงินส่วนนั้นไม่ก่ีบาทแต่ผมต้องการหา 
    ข้อสรุป เพราะผมพยายามย้ าว่ากรณีนี้เคยเกิดแล้วท่านนายก็ได้จ่ายเงินส่วนตัวไป 
    ไม่ใช่พอผมมาส ารองจ่ายเงินนั้นก็มาเป็นประเด็นขึ้นมา ไม่ใช่นะ หากวันข้างหน้า 
    มีเหตุการณ์เกิดข้ึนอีกผมพยายามหาทางออกว่าติดตรงไหนจะได้หาทางออกกัน 
    ด้วยความรับผิดชอบส่วนตัวที่มีต่อส่วนรวมเพราะครั้งต่อไปอาจจะเกิดข้ึนกับใคร 
    ก็ได้ เรามาหาทางออกเพ่ือองค์กรกัน ขอบคุณครับ... 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  ในเรื่องนี้ท่านปรีชา บุญรักษา ท่านรองปลัดเทศบาลต าบลชะมายก็ได้แสดง 
ประธานสภาเทศบาล  ความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะน าคือให้จ่ายเงินให้ผู้เสียหายไปก่อนแล้วมาตั้ง 

คณะกรรมการสอบทีหลัง ก็มีท่านนิติกร  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ และ 
ผู้อ านวยการกองคลังก็นั่งอยู่ให้ประสานกันนะครับในเรื่องนี้ 
- มีสมาชิกสภา ผู้บริหารหรือประชาคมท่านใด ที่มีเรื่องที่จะน าเสนออีกไหมครับ 
- มีไหมครับในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
- ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 
ทุกท่าน ท่านนิติกร ประชาคม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ช่วยให้การประชุม 
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ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดประชุมครับ 

ปดิประชุมเวลา   11.00  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 
 

 
 

 
 
 

    (ลงชื่อ)           สวาท  ณ  สวุรรณ              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นางสวาท  ณ  สวุรรณ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
  
 

                สภาเทศบาลต าบลชะมาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  
ครั้งที่ 1/2558  ประจ าปี พ.ศ.2558  ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559  ประจ าปี  
พ.ศ.2559   ในวันที่  10  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

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


