
๑ 

 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม  นายธ ารงค์ศักดิ์   ชาญอาวุธ  ประธานสภาเทศบาลต าบล 
ชะมาย  ได้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี    ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ขอสวัสดีท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านหัวหน้าส่วน  ตลอดจน  ก านัน 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาคม  ทุกท่านนะครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ชะมาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๖  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖   
ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ  ในวันนี้มีการประชุมเรื่องส าคัญอยู่หลายเรื่อง  ซึ่งเกี่ยวกับ  เรื่อง  ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญอย่างยิ่งในการประชุมครั้งนี้  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลชะมาย  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๖  ในวัน  อังคาร  ที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖   

 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมช่วยกันดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวัน  อังคาร  ที่  ๑๓  สิงหาคม  

๒๕๕๖ ว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง  ขอเชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง     ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗   

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย  เรื่อง   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ขอเชิญท่าน

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง) จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ก่อนที่จะเสนอญัตติ  ผมขอให้ท่านแก้ไขเอกสาร 

เพ่ือให้ทุกท่านได้ท าความเข้าใจให้ตรงกัน  ขอให้ท่านสมาชิกฯ  ดูเอกสาร 
หน้า  ๖๖  ข้อที่  ๓.๑.๑  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

   1)  โต๊ะเหล็กและเก้าอ้ีท างาน  ตั้งไว้  30,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีท างาน  ระดับ  ๓ – ๖  จ านวน  ๔  ชุด  รายละเอียดให้
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงานของทางราชการตามรายการและแบบ   
ต.๐๑ – ต.๐๔  และ  ก.๐๑ – ก.๐๒  ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากร  โดยจัดซื้อ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ   



๒ 

 

(เงินรายได้แผนงานเคหะและชุมชน)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
ให้แก้ไขตามเอกสารใบแทรกเป็น  

   1) โต๊ะเหล็กและเก้าอ้ีท างาน  ตั้งไว้  30,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะเหล็กและเก้าอ้ีท างาน ขนาด 4.5 ฟุต จ านวน 4 ชุด โดยจัดซื้อ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ   
(เงินรายได้แผนงานเคหะและชุมชน) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

   หน้า  ๕๑  ข้อ  ๗  โต๊ะท างานระดับ 1 – 2  บรรทัดที่สอง  จาก  “จ านวน  
๖  ชุด”  ให้แก้ไขเป็น  “จ านวน  ๒  ชุด”  และในหน้าเดียวกัน  ข้อ  ๙  เก้าอ้ี
ต้อนรับ  บรรทัดที่สอง  จาก  “สูง  49  ซ.ม.”  ให้เพ่ิมเติมเป็น  “สูงไม่น้อย 
กว่า  49  ซ.ม.”   

   หน้า  ๒๕  ข้อ  ๔  เงินสมทบกองทุน  สปสช.  ตั้งไว้  250,000.-  บาท 
“เพ่ือจ่ายสมทบให้กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)”  ให้แก้ไข
เป็น  “เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชะมาย”   

   หน้า  ๗๐  ข้อ  ๓.๒.๙  ประเภทประปา  บรรทัดที่สอง  “จากระยะทาง  
๓,๑๔๔.๐๐  เมตร”  ให้แก้ไขเป็น  “ระยะทาง  ๓00  เมตร” 

   หน้า  ๒๔  ซึ่งหน้านี้มีความคลาดเคลื่อนในหมวดภาษีจัดสรร  ที่ยอด  
“๔๔,๐๕๐,๐๐๐  บาท”  ให้แก้ไขเป็น  “45,753,000  บาท” 

   หน้า  ๕  ซึ่งขอให้สมาชิกทุกท่านใช้เอกสารที่ได้แจกไป  แทรกเพ่ิมเติม  เพ่ือ
เปลี่ยนฉบับเดิมออก  และขอให้ดู  ด้านบริหารงานทั่วไป  ส่วนแผนงานบริหาร
ทั่ ว ไป  “ยอดรวม  ๑๘,๑๑๖,๐๐๐  บาท”  ให้แก้ ไขเป็น  “ยอดรวม  
26,049,500  บาท”  และใน  หน้า  ๑๘  ก็เช่นเดียวกัน  ด้านบริหารงานทั่วไป  
ส่วนแผนงานบริหารทั่วไป  “ยอดรวม  ๑๘,๑๑๖,๐๐๐  บาท”  ให้แก้ไขเป็น  
“ยอดรวม  26,049,500  บาท”  

เมื่อทุกท่านได้แก้ไขเอกสาร  เพ่ือท าความเข้าใจตรงกันเรียบร้อยแล้ว  กระผมใน
ฐานะนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ขอแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลชะมาย  จะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต่อสภาเทศบาลต าบลชะมายอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลชะมาย  จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกฯ  ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ดังต่อไปนี้ 

 

1.  สถานะการคลัง 

        1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2555  
เทศบาลต าบลชะมาย  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 



๓ 

 

    ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2555 

    1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   37,132,368.79   บาท 
    1.1.2  เงินสะสม    15,412,944.03  บาท 
    1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม   8,486,553.44  บาท 

 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน   
13  โครงการ     รวม  6,651,130.85  บาท 

1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  1  โครงการ  
รวม   272,000   บาท 

        ๑.๒  เงินกู้คงค้าง     -      บาท  
 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 

        (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   50,934,632.46   บาท   ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร    5,583,632.58  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,256,680.35 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   478,134.19   บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  -     บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   622,775.00   บาท 
 หมวดรายได้จากทุน     -     บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร    31,017,410.34  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   11,976,000.00  บาท 

(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  13,460,588.00 บาท 

        (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน    43,599,461.14   บาท   ประกอบด้วย 

 งบกลาง       1,727,042.50  บาท 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว)     

12,184,456.60  บาท 
 งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
       12,957,560.52  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
              13,576,023.90  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)   -   บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)  3,154,377.62  บาท 

  (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
              13,443,286.00  บาท 

      (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 
          -   บาท
  



๔ 

 

  เพ่ือให้การด าเนินการ  เรื่องงบประมาณในปี  ๒๕๕๗  เป็นไปตามระเบียบ   
ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้มีการ  บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  2557 

หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   110,000,000.-  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป 26,049,500.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,827,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 7,304,000.00 
    แผนงานสาธารณสุข 11,954,000.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 430,000.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 49,575,000.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,860,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

1,502,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 100,000.00 
    แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 6,398,500.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 110,000,000.00 

 เหตุผล  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร  ที่ได้วางแผนไว้
ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  จึง
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณ  พ.ศ.2557  
เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ซึ่งในรายละเอียดต่างๆ  เกี่ยวกับสาระส าคัญในเรื่องของวิธีการงบประมาณ  
โดยจะอยู่ในร่างแผนงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ตามที่
ได้น าส่งสมาชิกฯ  ทุกท่านได้ทราบแล้วนั้น  เพ่ือให้สภาฯ  พิจารณาต่อไป  
ขอบคุณครับ 

 

 



๕ 

 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย  เรื่อง   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ท่านนายกเทศมนตรี

ต าบลชะมาย  ได้เสนอญัตติ  โดยแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  และให้บันทึกหลักการและเหตุผล  มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  เชิญได้ครับ  ขอเชิญ  ท่านสุรศักดิ์  เดชะราช 

สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายสุรศักดิ์  เดชะราช) ท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายสุรศักดิ์  เดชะราช  สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ผมมีเรื่องที่จะสอบถามเล็กน้อย  จะขอถาม
ในที่ประชุมสภาฯ  ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  ไม่ทราบว่ามี   ITEM
หรือไม่  ค่าประมาณการที่ท่านท าไว้  ผมจะขอดูเอกสารด้วย  เนื่องจากบางตัว
นั้นดูแล้วค่อนข้างจะขัดกัน  เช่นกรณีถนนสายที่งบประมาณตกไป  ที่อยู่ใน 
เขต  1  ในหมู่ที่  3  ต่อ  หมู่ที่  4  ประเภทงาน  ตั้งไว้  2,992,000  บาท  
แต่เมื่อครั้งประชุมที่ผ่านมา  ผมได้มีการแจ้งกับท่านนายกฯ  แล้วว่าอยู่ที่ 
สามล้านบาท  จึงต้องการที่จะสอบถามว่าค่ารื้อถอนต่างๆ  เช่น  ค่าเสาไฟฟ้า  ค่า
ประปา  ค่าบุกเบิก  ซึ่งกว้าง  2  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  ผมขอค านวณที่
หน่วยละ  500  บาท  ได้ยอด  1  ล้านบาท  ซึ่งยังไม่ได้รวมค่าบล็อก  ประปา  
จึงต้องการที่จะขอดูค่าประมาณการในเรื่องนี้  และผมต้องการที่จะสอบถาม
เพ่ิมเติม  เรื่องค่าย้ายเสาไฟฟ้า  ค่าย้ายประปา  ได้ตั้งไว้หรือไม่  ต้องการที่จะ
ทราบ  ขอบคุณครับ    

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ครับ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง) จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับโครงการที่ท่านสมาชิกฯ  ขอดูรายละเอียด  

ในกรณีที่ท่านได้แจ้งไว้ในการประชุมที่ผ่านมา  ว่าประมาณ  3  ล้านกว่า  
รายละเอียดในส่วนนี้จะให้ทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจง  โดยทางผมได้มีการค านวณ
แล้วได้ตัวเลขเท่าที่ได้ตั้งไว้  ซึ่งทางผมเองก็ประสงค์ที่จะตั้งไว้ให้สูงกว่านั้น  
เพ่ือที่จะให้ผู้รับจ้างด าเนินการได้  แต่เมื่อได้ด าเนินประมาณการแล้ว  รวม
ทั้งหมด  จึงตั้งไว้ที่  สองล้านเก้าแสนบาท  จากที่ได้ตั้งไว้  สองล้านเจ็ดแสนบาท  
โดยในฐานะผู้บริหาร  ก็ไม่ต้องการที่จะให้โครงการตกไปเช่นกัน  แต่ในการ
ค านวณต่างๆ  เป็นไปตามวิธีการตามงบประมาณ  และวิธีการทางกองช่าง  ซึ่ง
โครงการต่างๆ  เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนทุกคน  ผมจะให้ทางกองช่างน า
เอกสารใบประมาณการมาให้ทางท่านสมาชิกฯ  ได้ตรวจสอบดู  แต่เนื่องจากวันนี้  
ได้มีการประชุม  ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง  แต่เอกสารอยู่  
ณ  ส านักงานเทศบาลฯ  เจ้าหน้าที่ผู้น าเอกสารมาคงจะต้องใช้เวลาในการ
เดินทาง  แต่โดยส่วนตัวทางผมก็ได้มีการเล็งเห็นว่าได้มีการตั้งไว้ต่ าเกินไป  แต่
ตามวิธีงบประมาณ  จะค านวณเกินก็ไม่ได้  เนื่องมาจากสาเหตุ  ได้มีกระบวนการ
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ตรวจสอบจ านวนมาก  หากมีการตั้งในส่วนไหนมากกว่า  วิธีค านวณงบประมาณ  
จะเป็นการผิดระเบียบได้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสุรศักดิ์  เดชะราช  ครับ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) 

สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายสุรศักดิ์  เดชะราช) ท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายสุรศักดิ์  เดชะราช  สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  งานดังกล่าว  จะแตกต่างกันในกรณีอยู่ที่  
ครัวภูผา  เทศบาลต าบลที่วัง  ที่ว่า  มีขนาดเพียงแค่ไม่เกิน  2  กิโลเมตร  ตั้งไว้ที่  
หกล้านบาท  ซึ่งผมกลัวว่าโครงการของทางเทศบาลต าบลชะมายจะตกไปอย่างที่
ท่านนายกฯ  กล่าวไว้  เพราะเนื่องจากผู้รับเหมาแต่ละท่านต่างกัน  ซึ่ งบางท่าน
เริ่มต้นนับตั้งแต่ศูนย์  แต่บางท่านกลับคิดบวกแล้ว  เช่นกรณี  ก่อสร้างตึก  เมื่อมี
การประมูลงานใหม่  ก็อาจจะมีการคิดค่าแบบทันที  แต่ที่ได้สอบถามนั้น  เพราะ
สงสัยเนื่องจากมีหลายโครงการ  แต่ที่ส าคัญที่ต้องการจะทราบว่า  การรื้อถอน
ประปา  มีค่าใช้จ่ายหรือไม่  หากทางเทศบาลฯ  แจ้งว่าจะเป็นผู้ประสานงานงาน
เอง  ซึ่งทางผมได้เล็งเห็น  เป็นกรณีตัวอย่างอยู่  2  สาย  ที่ไฟฟ้าไม่ย้าย  ซึ่งอีก
สามเดือนสัญญาก็จะครบก าหนด  โดยเป็นที่ท าการใกล้เคียงกับทางเทศบาล
ต าบลชะมาย  แต่ผลสุดท้ายนั้น  ทางท่ีท าการนั้นได้แจ้งขอด าเนินการเอง  โดยใช้
เวลาไม่เกิน  3  วัน  โดยวิธีการน าเงินไปจ่าย  จึงได้มีการย้ายเสาไฟฟ้าทันที  แต่
ถ้าหากเป็นราชการกว่าจะถึงคิวต้องใช้เวลา  แต่ที่ส าคัญผู้รับเหมาสัญญานั้นยังคง
เดินอยู่  แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติดเสาไฟฟ้า  ในกรณีของทาง
เทศบาลต าบลชะมาย  เฉพาะหมู่ที่  3  ต่อ  หมู่ที่  4  ต้นไม้มีอยู่จ านวนประมาณ  
40 – 50  ต้น  ประปา  เสาไฟฟ้า  ยังไม่ได้คิด  ซึ่งภาษาศัพท์ทางช่างเรียกว่า  
“เบนชิ”  คือฉีกถนนทิ้ง  แจ้งไว้ที่  2  เมตร  แต่จะต้องฉีก  3  เมตร  เพราะกัน
ไหล่ทาง  แต่แจ้งไว้  2  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  ผมจะค านวณค่าคอนกรีตที่  
500  บาท  คิดเป็น  1  ล้านบาท  ซึ่งมียอดคงเหลืออีกเพียง  ล้านกว่าๆ  บล็อก  
1  ตัว  สะพาน  2  แต่ทางผมแนะน าให้ดูบล็อกของทาง  บริษัทตรังคอนกรีต  มี
อยู่หลายที่ครับ  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ  ท่านสุรศักดิ์  เดชะราช  ที่ท่านได้ให้แนวคิดไว้  และทางนายกฯ   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) แจ้งต่อที่ประชุมแล้วว่า  จะน าเรื่องดังกล่าวไปปรึกษากับทางกองช่าง  มีสมาชิกฯ  

ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  เชิญครับ  ขอเชิญ  รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  ครับ 

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายรักพงศ์  จารุภูมิ) ท่าน  ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม  นายรักพงศ์  จารุภูมิ   

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  ในการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า  ผมได้มีการรับฟังมา
จาก  ท่านสุรศักดิ์  เดชะราช  ครั้งหนึ่งแล้ว  และได้อธิบายว่าการเคลื่อนย้ายเสา
ไฟฟ้าหรือประปา  ทางเทศบาลฯ  จะเป็นผู้ด าเนินการประสานงานกับทางไฟฟ้า
และประปา  ดังที่ท่านสมาชิกฯ  เข้าใจกรณีหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  แต่ที่
ประสบปัญหาดังที่ท่านแจ้งนั้น  ทางกองช่างก็ได้เล็งเห็นปัญหามาแล้ว  เมื่อปี  
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๒๕๕๕  โดยได้มีการประชุมกรณีมีการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า  ประปา  จะต้อง
ด าเนินการก่อนที่จะเข้าไปด าเนินการโครงการ  เพ่ือไม่ให้ทางผู้รับจ้างเกิดปัญหา
ในเรื่องนี้  ส่วนกรณีเรื่องสะพาน  รายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ก าลัง
เดินทางน าเอกสารมาชี้แจงต่อสมาชิกฯ  ซึ่งทางกองช่างเองก็ประสงค์จะตั้งไว้ให้
สูงเช่นกันหากกรณีที่เป็นเอกชน  เนื่องจากทางราชการมีหลักเกณฑ์  โดยจะมี
ฝ่ายกระบวนการตรวจสอบ  ทางกองช่างจะต้องน าราคากลาง  ราคาสืบ  เข้า
ชี้แจงต่อ  สตง.  ซึ่งทางกองช่างจะตั้งตามอ าเภอใจไม่ได้  ทั้งนี้ทางกองช่างต้อง
ขอขอบคุณทาง  ท่านสุรศักดิ์  เดชะราช  ที่ได้แนะน าแนวทางเพ่ือที่ทางกองช่าง
จะปรับปรุงให้ดีขึ้น  ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญ  ท่านสุรศักดิ์  เดชะราช  แต่ขอแจ้งเล็กน้อยว่าขอให้อภิปรายภายใน 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ขอบเขตนะครับ  เนื่องจากมีญัตติพิจารณาหลายเรื่อง  เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายสุรศักดิ์  เดชะราช) ท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายสุรศักดิ์  เดชะราช  สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ทางผมมีหลักฐานของทางเทศบาลต าบลที่วัง  
ได้น ามาให้ที่ประชุมดูในวันนี้  ซึ่งทางเทศบาลต าบลที่วัง  แจ้ง  เรื่อง ขอแจ้งย้าย
เสาไฟฟ้า  เรียน  ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง  ด้วยเทศบาลต าบลที่วัง
ด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง  แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๘๙๕  เมตร  หนา  ๕  เมตร  ซึ่งข้อความในเอกสารจะมีการด าเนินการสอง
ตอน  รวมทั้งหมด  ๙,๙๕๕  ตารางเมตร 

  เพ่ือขออนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวจ านวน  ๑  ต้น  เพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง  ประสานกลับมายังกองช่างเทศบาล
ต าบลที่วัง  เพ่ือออกส ารวจการย้ายเสาไฟฟ้าร่วมกัน  โดยค่าธรรมเนียมต่ างๆ  
ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด  ผมขอส่งเอกสารฉบับนี้ให้ทางท่านนายกฯ  ได้ดู
ครับ  จึงขอสอบถามว่าใน  ITEM  ท่านได้เขียนไว้หรือไม่  เพราะราคารื้อเสา
ไฟฟ้าผมมีข้อมูล  ซึ่งในการขนย้ายต่างๆ  ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ  แต่ถ้าไม่มีค่า
ITEM  หรือค่าประมาณการ  ผู้รับเหมาจะล าบาก  เพราะการย้ายเสาไฟฟ้า   
๑  ต้น  ค่าขนย้ายประมาณสองถึงสามพันบาท  หากกรณีที่มี  ๑๐  ต้น  จะเป็น
จ านวนกี่บาท  เหตุที่กล้าสอบถามเพราะมีเอกสารมายืนยัน  ขอบคุณครับ     

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ครับ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง) จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่ท่านสุรศักดิ์  เดชะราช  ได้น ารายละเอียด

เพ่ือมาชี้แนวทางการท าหนังสือ  เพ่ือขอขนย้ายสิ่งของกีดขวางการก่อสร้าง  ขอ
น าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ  ตั้งแต่ผมได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ได้ต่อเนื่องมาเป็นนายกเทศมนตรี  ปัญหางานต่างๆ  เหล่านี้ทางเทศบาลต าบล 
ชะมายยังไม่เคยประสบ  เนื่องจากได้มีการใช้ระบบประสานงานกับทางหน่วยงาน



๘ 

 

ต่างๆ  ซึ่งคณะบริหารฯ  ชุดปัจจุบันได้เล็งเห็นว่าในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่
ทางเทศบาลต าบลชะมายจะต้องประมาณการให้ผู้รับจ้าง  เกิดจากเนื้องาน
ประมาณการที่ทางเทศบาลต าบลชะมายจะต้องด าเนินการ  เช่นกรณีท าถนน   
ตั้งไว้  ๑๐  ล้านบาท  จะต้องมีการประมาณการค่าขนย้ายเสาไฟฟ้า  ตั้งไว้   
๑ – ๒  แสนบาท  ซึ่งหากในครั้งต่อไป  ในสภาพพ้ืนที่ที่มีความล าบากก็จ าเป็นที่
จะให้ทางกองช่างด าเนินการ  แต่โครงการที่น าเข้าร่างเทศบัญญัติในปัจจุบัน  ทาง
เทศบาลต าบลชะมายไม่ได้ประมาณการไว้ในเรื่องนี้  แต่คิดว่าในจ านวนเงิน
เหล่านั้นที่ทางเทศบาลต าบลชะมาย  จะไปประมาณการให้ผู้รับจ้าง  ถ้าหากไม่
ประมาณการให้โดยให้ทางผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเนื้องานไปเลย  ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อทางเทศบาลต าบลชะมาย  และพ่ีน้องประชาชนด้วย  แต่กรณีที่เป็น
โครงการที่กองช่างท าการส ารวจแล้ว  หากมีความล าบากในการย้ายสิ่งกีดขวาง
เหล่านั้น  ทางเทศบาลต าบลชะมายก็มีความจ าเป็นจะต้องสั่งให้ด าเนินการ
เฉพาะงานไป  ในครั้งต่อไปจึงต้องการให้เข้าใจตรงกันว่า  ความประสงค์ของคณะ
ผู้บริหารฯ  เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในส่วนนี้  และโครงการที่น าเข้าร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ได้เล็งเห็น
แล้วว่าไม่น่าจะเกิดความล าบากมากเกินไป  ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้ความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือ  แต่ระยะเวลาอาจจะช้าไปบ้างก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติของ
งาน  ซึ่งระบบสัญญาของงานเดินตามปกติถ้าเกิดปัญหาขึ้น  หากเป็นกรณี
ความผิดของผู้ว่าจ้างตามสัญญา  ระยะเวลาก็จะสะดุดหยุดลง  เพ่ือจะให้โอกาสผู้
รับจ้าง  จึงขอชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ว่าสิ่งใดที่ประหยัดงบประมาณได้ก็เห็น
ควรจะต้องประหยัด  ขอบคุณครับ      

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงในข้ออภิปรายของ  ท่านสุรศักดิ์  เดชะราช  เป็นที่ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)   เรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ  ขอเชิญท่านรอง

นายกฯ  วันชัย  รัตนบุรี  ครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายวันชัย  รัตนบุรี) ท่าน  ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม  นายวันชัย  รัตนบุรี   

รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ส าหรับวันนี้ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็น
การ  ยื่นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  
ให้ทางสภาฯ  ได้พิจารณาในเรื่องงบประมาณต่างๆ  ส าหรับประเด็นที่ทางทาน
สมาชิกฯ  ได้มีการทักท้วง  ผมคิดว่าในการจัดท างบประมาณตรงนี้  ค่อนข้างจะ
ใช้ระยะเวลานานประมาณ  ๒ – ๓  เดือน  กว่าจะจัดท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  เพ่ือน ามาให้ทางสภา
เทศบาลต าบลชะมายพิจารณา  ซึ่งได้ใช้เวลามากและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  
ได้ท างานกันถึงเกือบเที่ยงคืน  ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา  เพ่ือเร่งรีบให้ทันในการ
ประชุมในครั้งนี้  และให้ทันใช้ในปีงบประมาณนี้  จึงขอให้ท่านสมาชิกฯ  ได้ดูใน
ประเด็นหลายประเด็น  ซึ่งได้มีการตั้งงบไว้หนึ่งร้อยกว่าล้านบาท  หากการท า
งบประมาณ  เพ่ือความรอบครอบของเจ้าหน้าที่  ซึ่งบางตัวไม่อยู่ในการประมาณ



๙ 

 

การ  แต่ที่ส าคัญในการท างบประมาณทางเทศบาลต าบลชะมาย  จะต้องใช้
วิธีการของงบประมาณ  กว่ามีการจัดตั้งงบประมาณแต่ละตัว  จะต้องอ้างอิงจาก
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ในการตั้งงบประมาณแต่ละตัว  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาใน
กรณีท่ีทาง  สตง.  เข้ามาตรวจสอบ  โดยทางฝ่ายคณะผู้บริหารฯ  จะต้องกระท า
ตามระเบียบจะฝ่าฝืนคงไม่ได้  จึงขอน าเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบในเหตุผลนี้ด้วย  
เนื่องจากทางผมได้เคยประสบปัญหาในเรื่องลักษณะเช่นนี้อยู่หลายครั้ง  สมัยที่
ยังคงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถฝ่าฝืน
ระเบียบได้  เพราะกระบวนการตรวจสอบมีอยู่ด้วยกันหลายหน่วยงาน  ทางคณะ
ผู้บริหารฯ  จะต้องตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง  จึงขอให้
ท่านสมาชิกฯ  ช่วยกันตรวจสอบเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนให้ดีที่สุด  ไม่ว่า
จะเป็นการสนับสนุนหรือคัดค้านก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้น  ต้องขอขอบคุณสมาชิกฯ  
ประชาคม  ตลอดถึงคณะผู้บริหารฯ  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  และเข้าร่วมเข้าประชุม
ทุกท่าน  ที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในการพิจารณาจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ว่าได้มีการใช้เวลานาน  เริ่มตั้งแต่การ
ท าประชาคมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  เชิญครับ 

  ส าหรับญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕๗  เป็นเรื่องส าคัญ  ให้ท่านสมาชิกฯ  ช่วยกันตรวจสอบว่ามีส่วนไหนขาดตก
บกพร่อง  สามารถที่จะอภิปรายได้หรือจะอภิปรายสนับสนุนในส่วนที่ดีอยู่แล้วก็
ได้  เพราะในการประชุมครั้งนี้เป็นอ านาจหน้าที่เต็มของทุกท่าน  เชิญครับ  หาก
ไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม  ในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ที่ท่านนายกฯ  ได้เสนอเข้ามา  ดังนั้นจะขอ
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่  ๓  ในขั้นรับหลักการ  ครับ   

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๐ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๒ เสียง 

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไป  เป็นวาระท่ี  ๒  การแปรญัตติ  ก่อนจะเข้าวาระท่ี  ๒  ตามระเบียบ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  โดยก าหนดให้ตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติให้ไม่น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่เกิน  ๗  คน  จึงจะให้ทางที่
ประชุมสภาฯ  ได้มีการเสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมดกี่คน  ขอ
เชิญ  ท่านพรรษา  วิเศษอักษร  ครับ 

 

 



๑๐ 

 

สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายพรรษา วิเศษอักษร) ท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายพรรษา  วิเศษอักษร  สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ท่านประธานสภาฯ  ครับ  ผมขอเสนอให้ตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ท่านครับ  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

ผู้รับรอง ๑.  นายประสงค์    พรหมวันรัตน์ 
 ๒.  นายสมนึก   เกิดช่วย   

ประธานสภาฯ ท่านพรรษา  วิเศษอักษร  ได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ท่าน  ม ี 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) สมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ มติที่ประชุมให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ท่าน    
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  ล าดับต่อไป  ให้ทางสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยเสนอครั้ง

ละ  ๑  ท่าน  ขอให้ทางที่ประชุมเสนอได้ครับ  เชิญ  ท่านพรรษา  วิเศษอักษร  
ครับ 

สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายพรรษา วิเศษอักษร) ท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายพรรษา  วิเศษอักษร  สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ท่านประธานสภาฯ  ครับ  ผมขอเสนอ   
นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม  ครับ  ขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง ๑.  นายทวีศักดิ์ ปานมี 
 ๒.  นายธรรมนูญ จุติชอบ  

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑  สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ครับ  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๐ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๒ เสียง 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑  มติที่ประชุมเสนอ  นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม     
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  ล าดับต่อไป  ให้ทางสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒  

ขอให้ทางท่ีประชุมเสนอได้ครับ  เชิญ  ท่านธรรมนูญ  จุติชอบ  ครับ 

สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายธรรมนูญ  จุติชอบ) ท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายธรรมนูญ  จุติชอบ  สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ท่านประธานสภาฯ  ครับ  ผมขอเสนอ   
นายพรรษา  วิเศษอักษร  ครับ  ขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง ๑.  นายสมคิด จุ้ยนุ่ม 
 ๒.  นายจุมพฎ กิ่งจันทร์  



๑๑ 

 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒  สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ครับ  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒  มติที่ประชุมเสนอ   นายพรรษา  
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) วิเศษอักษร    

  ล าดับต่อไป  ให้ทางสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓  
ขอให้ทางท่ีประชุมเสนอได้ครับ  เชิญ  ท่านสมคิด  จุ้ยนุ่ม  ครับ 

สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม) ท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๒  ท่านประธานสภาฯ  ครับ  ผมขอเสนอ   
นายธรรมนูญ  จุติชอบ  ครับ  ขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง ๑.  นายพรรษา วิเศษอักษร 
 ๒.  นายเดชน์ ชาญอาวุธ  

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓  สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ครับ  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๑ เสียง  

ประธานสภาฯ มติที่ประชุมได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ท่าน  คือ  
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  ๑.  นายสมคิด     จุ้ยนุ่ม 
  ๒.  นายพรรษา   วิเศษอักษร 
  ๓.  นายธรรมนูญ   จุติชอบ 

 ล าดับต่อไป  จะให้ทางเลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ท าการนัด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งแรก 

เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นางสวาท   ณ  สุวรรณ) ท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางสวาท  ณ  สุวรรณ  เลขานุ   
 การสภาเทศบาลต าบลชะมาย  การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งแรก  

ประกอบด้วย 

  ๑.  นายสมคิด     จุ้ยนุ่ม 
  ๒.  นายพรรษา   วิเศษอักษร 
  ๓.  นายธรรมนูญ   จุติชอบ 



๑๒ 

 

  ขอนัดประชุมครั้งที่   ๑  ในวันนี้   คือ  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา   
11.3๐  น.  ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ ทางเลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ได้การนัดประชุมคณะกรรมการแปร  
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ญัตติที่ทางสภาฯ  ได้แต่งตั้งในครั้งแรก  วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา   

11.3๐  น.  ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง    

  ล าดับต่อไปจะขอให้ทางสภาฯ  เสนอวันเวลาแปรญัตติ  ขอเชิญสมาชิกฯ  
เสนอได้ครับ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย   

เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นางสวาท   ณ  สุวรรณ) ท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางสวาท  ณ  สุวรรณ  เลขานุ   
 การสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ขอเสนอวันยื่นแปรญัตติ  เป็น  ณ  วันที่  ๒3 

กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๒.๐๐น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 24 กันยายน 2556 
เวลา 16.00น. ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ ทางเลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ให้ยื่นแปร  
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ญัตติ  วันที่  ๒3  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 24 

กันยายน 2556 เวลา 16.00น. ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่ง
สง  สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๑ เสียง  

ประธานสภาฯ การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติได้เสร็จสิ้นเป็นการเรียบร้อยแล้ว  ได้ก าหนดนัด  
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งแรก  วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  

11.3๐  น.  ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง  และก าหนด         
ให้ยื่นแปรญัตติ  ในวันที่  ๒3  กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐น. เป็นต้นไป  ถึง
วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 16.00น. ณ ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ าเภอทุ่งสง   

  โดยขอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับแต่งตั้ง  มารอรับการยื่นแปร
ญัตติจากสมาชิกฯ  หรือผู้บริหาร  ตามวันเวลาดังกล่าวที่ก าหนด  ในระเบียบ
วาระที่  ๓  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๗  ได้ผ่านขั้นตอนรับหลักการเรียบร้อยแล้ว  และในการพิจารณาวาระที่  ๒  
ขั้นแปรญัตติ  ก็มีการก าหนดวันเวลายื่นแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตติ  ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะครุภัณฑ์   

 ข้อ  ๔.๑  ขอเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์  หมายเลขพัสดุ  ๐๐๕ – ๔๐ – ๐๐๐๑  ยี่ห้อ
อีซูซุ  ชนิดเทท้าย  หมายเลขทะเบียน  ๘๑ – ๐๙๕๖  นศ  รถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอย  ประเภทยานพาหนะและขนส่ง  เปลี่ยนแปลงเป็น  รถบรรทุก
อเนกประสงค ์



๑๓ 

 

 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ  ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะครุภัณฑ์ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  ข้อ  ๔.๑  ขอเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์  หมายเลขพัสดุ  ๐๐๕ – ๔๐ – ๐๐๐๑  

ยี่ห้ออีซูซุ  ชนิดเทท้าย  หมายเลขทะเบียน  ๘๑ – ๐๙๕๖  นศ  รถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย  ประเภทยานพาหนะและขนส่ง  เปลี่ ยนแปลงเป็น  รถบรรทุก
อเนกประสงค ์ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)  จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอเสนอญัตติ  ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะครุภัณฑ์ 

ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  มีความเห็นควรจะต้องเสนอ  ญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  มาเป็น  รถยนต์บรรทุก
อเนกประสงค ์

หลักการ  ตามที่เทศบาลต าบลชะมาย  ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์  
ประเภทยานพาหนะและขนส่ง  ชื่อพัสดุ  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  หมายเลข
พัสดุ  ๐๐๕ – ๔๐ – ๐๐๐๑  โดยใช้งบประมาณของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคประชาธิปัตย์  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๔๐  ในราคา  ๖๑๖,๐๐๐  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๕ 

เหตุผล  เนื่องจากเทศบาลต าบลชะมาย  ได้มีการใช้สอยรถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอย  หมายเลขพัสดุ  ๐๐๕ – ๔๐ – ๐๐๐๑  ยี่ห้อ  อีซูซุ  ชนิดเทท้าย  ขนาด
ความจุ   ๑๒ – ๑๕  หมายเลขเครื่อง  ๔๘๑๕๕๙  หมายเลขทะเบียน   
๘๑ – ๐๙๕๖  นศ  สีส้ม  ซึ่งใช้งานมาเป็นระยะเวลาเกิน  ๑๐  ปี  ขณะปัจจุบัน  
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  คันดังกล่าว  สภาพการใช้งานรถช ารุดทรุดโทรมเป็น
อย่างมาก  เหตุเกิดจากกลไกของระบบไฮดรอลิกเกิดความบกพร่อง  ซึ่งไม่
สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  หากมีการบ ารุงรักษาซ่อมแซม  ก็จะไม่คุ้ม
กับค่าใช้จ่ายที่เสียไป  ณ  ปัจจุบันนี้ทางเทศบาลต าบลชะมายได้มีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุครุภัณฑ์  ชื่อพัสดุ  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  แบบอัดท้าย  สามารถ
บรรจุปริมาณขยะได้เพ่ิมข้ึนกว่าเดิม  มาใช้ทดแทนเป็นการเรียบร้อยแล้ว   ดังนั้น  
เพ่ือความเหมาะสมในการใช้งานพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว  ให้เกิดประสิทธิภาพ   
ณ  ปัจจุบันได้อย่างสูงสุด  จึงเห็นควรขออนุมัติ  เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้สอย
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  มาเป็น  รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์       

ดั งนั้ น เ พ่ือ ให้ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น ไปตามระ เบี ยบกระทรวงมหาด ไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมายจึงขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลชะมายได้
พิจารณาอนุมัติ  ต่อไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ได้เสนอญัตติ  ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ครภุัณฑ์  โดยให้หลักการและเหตุผลประกอบการเสนอ 



๑๔ 

 

ข้อ  ๔.๑  ขอเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์  หมายเลขพัสดุ  ๐๐๕ – ๔๐ – ๐๐๐๑  
ยี่ห้ออีซูซุ  ชนิดเทท้าย  หมายเลขทะเบียน  ๘๑ – ๐๙๕๖  นศ  รถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย  ประเภทยานพาหนะและขนส่ง  เปลี่ยนแปลงเป็น  รถบรรทุก
อเนกประสงค ์ ตามหลักการและเหตุผล  ที่ได้มีการน าเสนอต่อสภาฯ  ไปแล้วนั้น  
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง  ขอเชิญครับ  หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง     ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ  ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะครุภัณฑ์ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  ข้อ  ๔.๒  ขอเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์  หมายเลขพัสดุ  ๐๐๕ – ๔๑ – ๐๐๐๒  

ยี่ห้ออีซูซุ  ชนิดเทท้าย  หมายเลขทะเบียน  ๘๑ – ๐๙๕๘  นศ  รถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย  ประเภทยานพาหนะและขนส่ง  เปลี่ยนแปลงเป็น  รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค ์ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)  จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอเสนอญัตติ  ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะครุภัณฑ์ 

ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  มีความเห็นควรจะต้องเสนอ  ญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  มาเป็น  รถยนต์บรรทุก
น้ าอเนกประสงค ์

หลักการ  ตามที่เทศบาลต าบลชะมาย  ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์  
ประเภทยานพาหนะและขนส่ง  ชื่อพัสดุ  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  หมายเลข
พัสดุ  ๐๐๕ – ๔1 – ๐๐๐2  โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลชะ
มาย  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2541  ในราคา  ๖00,๐๐๐  บาท  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๕ 

เหตุผล  เนื่องจากเทศบาลต าบลชะมาย  ได้มีการใช้สอยรถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอย  หมายเลขพัสดุ  ๐๐๕ – ๔1 – ๐๐๐2  ยี่ห้อ  อีซูซุ  หมายเลขเครื่อง  ๔ 
RE 1466930  หมายเลขทะเบียน  ๘๑ – ๐๙๕8  นศ  สีส้ม  ซึ่งใช้งานมาเป็น
ระยะนาน  ขณะปัจจุบันรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  คันดังกล่าว  ได้จอดทิ้งไว้ไม่
สามารถใช้งานได้เป็นเวลา  8  ปี  สภาพรถช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากกลไกของระบบไฮดรอลิกเกิดความบกพร่อง  ซึ่งไม่สามารถที่จะใช้งาน
ได้เหตุเกิดจากตัวปั๊มอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์  หากมีการบ ารุงรักษาซ่อมแซม
เปลี่ยนตัวปั๊มหรือเปลี่ยนระบบไฮดรอลิกชุดยกดั๊มทั้งชุด  อายุการใช้งานที่น า
กลับมาใช้ก็จะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป   ณ  ปัจจุบันทางเทศบาลต าบลชะ
มาย  จึงได้มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์  มาใช้ทดแทนเป็นการเรียบร้อยแล้ว  
ดังนั้น  เ พ่ือความเหมาะสมในการใช้งานพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว  ให้ เกิด
ประสิทธิภาพ  ณ  ปัจจุบันได้อย่างสูงสุด  จึงเห็นควรขออนุมัติ  เปลี่ยนแปลง



๑๕ 

 

ลักษณะการใช้สอยรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  มาเป็น  รถยนต์บรรทุกน้ า
อเนกประสงค์       

ดั งนั้ น เ พ่ือ ให้ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น ไปตามระ เบี ยบกระทรวงมหาด ไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมายจึงขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลชะมายได้
พิจารณาอนุมัติ  ต่อไป 

ประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ได้เสนอญัตติ  ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ครุภัณฑ ์ โดยให้หลักการและเหตุผลประกอบการเสนอ  

ข้อ  ๔.๒  ขอเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์  หมายเลขพัสดุ  ๐๐๕ – ๔๑ – ๐๐๐๒  
ยี่ห้ออีซูซุ  ชนิดเทท้าย  หมายเลขทะเบียน  ๘๑ – ๐๙๕๘  นศ  รถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย  ประเภทยานพาหนะและขนส่ง  เปลี่ยนแปลงเป็น  รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค ์ ตามหลักการและเหตุผล  ที่ได้มีการน าเสนอต่อสภาฯ  ไปแล้วนั้น  
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง  ขอเชิญครับ  หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง     ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี   2556 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัตติ  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี   2556 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง) จน  ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอเสนอญัตติ   การกันเงินไว้ เบิกเหลื่อม

ปีงบประมาณปี   2556 

ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  มีความเห็นควรจะต้องเสนอ  ญัตติการกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี  2556 

หลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.2548  หมวด  5 
การกันเงิน 

ข้อ  59  ในกรณีทีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี  ต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ ขออนุมัติ



๑๖ 

 

เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หาก
ไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

เหตุผล  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2556  หมวดค่า
ครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างประเภท  รถบรรทุกขยะมูลฝอย  ตั้ ง ไว้ 
2,500,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย  ชนิด  4  ตัน  6  ล้อ  จ านวน  1  คัน  และประเภทถังคอน 
เทนเนอร์  ตั้งไว้  780,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุขยะ  ที่ใช้
ร่วมกับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์  จ านวน  6  ถัง  นั้น 

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลชะมาย  เลขที่  464/2556  เรื่อง   แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางและ  ค าสั่งที่  465/2556  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะรถยนต์  นั้น  ปรากฏว่า  คณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะรถยนต์  ได้ด าเนินการส่งรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์  ให้
งานพัสดุ และงานพัสดุได้มอบรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์ดังกล่าว  แก่
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ซึ่งคณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณา
ก าหนดราคากลาง  อนึ่ง  การจัดหาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย  มีวงเงิน
งบประมาณ  2,500,000.-  บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  การจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องใช้วิธีการจัดหาโดยวิธีการประมูลซื้อ   ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และการจัดหาครุภัณฑ์ถังคอนเทนเนอร์  จ านวน  6  ถัง  มีวงเงิน
งบประมาณ  780,000.-  บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  การจัดหา
ครุภัณฑ์จะต้องใช้วิธีการจัดหาโดยวิธีการสอบราคาซื้อ    

ดังนั้นงานพัสดุ  จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในงบประมาณ  จ านวน  
2  โครงการ  คือ 

2.1  รถบรรทุกขยะ  ตั้งไว้   2,500,000.-  บาท  (สองล้านห้าแสน 
บาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอย  ชนิด  4  ตัน  6  ล้อ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2556  หนา้  59  ข้อ  7  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2.2  ถังคอนเทนเนอร์  ตั้งไว้  780,000. -  บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่น 
บาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาถังคอนเทนเนอร์  จ านวน  6  ถัง  ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   2556  หน้า  59  ข้อ  ๖  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,280,000.-  บาท  (สามล้านสองแสนแปดหมื่น 
บาทถ้วน)   



๑๗ 

 

จึงประสงค์จะขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  ปี  2556  เพ่ือรอขอ
อนุมัติเบิกจ่ายปีงบประมาณ  2557  ต่อไป      

ดั งนั้ น เ พ่ือ ให้ การปฏิบั ติ เป็ น ไปตามระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมายจึงขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลชะมายได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ได้เสนอญัตติ  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อม 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ปีงบประมาณปี   2556  ตามหลักการและเหตุผล  ที่ได้มีการน าเสนอต่อสภาฯ  

ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง  ขอเชิญครับ  หากไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุม   

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง     ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  ขอนัดประชุมครั้งต่อไป  ขอนัดในที่ประชุมเป็นวันที่  27  กันยายน  2556   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง  ขอให้ท่าน

สมาชิกฯ  รวมทั้งคณะผู้บริหารฯ  เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันเวลา
ดังกล่าวด้วย 

  ส าหรับระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ  วันนี้ได้มีการประชุม  เรื่อง  ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  โดยได้มี  
ผู้ใหญ่บ้านไตรภูมิ  แก่นเมือง  ผู้ใหญ่บ้านเสกสรร  ชัยศรี  สารวัตรก านันสุรชัย  
หอมพรหม  ประชาคมรวมถึงหัวหน้าส่วนงานทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วมรับฟังในการ
ประชุมครั้งนี้  ต้องขอขอบคุณไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย  ซึ่งในวันนี้ท่านใดมีข้อมูลที่จะ
น าเสนอต่อสภาฯ  ขอเชิญได้ครับ  ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านไตรภูมิ  แก่นเมือง   

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายไตรภูมิ   แก่นเมือง) จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายไตรภูมิ  แก่นเมือง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 

ที่  8  เหตุสืบเนื่องมาจากเมื่อวาน  ผมได้มีการประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่   8  ต าบลชะมาย  ซึ่งทางคณะกรรมการได้เสนอในกรณีที่มีชาวบ้าน
ร้องเรียน  เรื่องขอความอนุเคราะห์กับทางเทศบาลต าบลชะมาย  ให้ช่วยลอกคู
คลองในซอยบ้านนาแฝด  เพราะขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนกลัวว่าจะมีการระบายน้ าไม่
ทัน  และต้องการที่จะสอบถามทางเทศบาลต าบลชะมายในกรณีการท าคูระบาย
น้ า  ช่วงระหว่างหลังหอสมุดเทศบาลเมืองทุ่งสงถึงบริเวณเขาตาเล่ง  จะมีช่วง
ระยะทางบางตอนที่มีปัญหาอยู่นั้น  ทางเทศบาลต าบลชะมายได้มีข้อตกลงกัน
เช่นไร  เนื่องจากเห็นว่าได้ด าเนินใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บางช่วง
ตอนเท่านั้น  เท่าที่ทราบข้อมูลมาบ้างนั้น  ว่าได้มีปัญหากับเจ้าของที่  ผมจึง
ต้องการทราบว่าทางเทศบาลต าบลชะมายจะด าเนินเรื่องนี้ในลักษณะเช่นไร  
ขอบคุณครับ    



๑๘ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ครับ   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง) จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ประเด็นส าคัญในกรณีก่อสร้างนั้น  ขณะนี้ทาง 

ผู้รับจ้างได้ด าเนินการอยู่  ตามที่ทราบประเด็นปัญหาขณะนี้ในการก่อสร้างตาม
โครงการนั้น  ได้มีปัญหาในส่วนโค้ง  ทางผมได้แจ้งไปยังผู้ที่อ้างว่าตนเป็นเจ้าของ
ที่  ให้น าโฉนดมาเป็นหลักฐานในการยืนยันตามข้ออ้างดังกล่าว  โดยผม
มอบหมายให้ทาง  รองนายกฯ  ฉัตรพล  วัชรคิรินทร์  เป็นผู้ประสานงานในเรื่อง
นี้  ซึ่งได้เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญในการก่อสร้าง  แต่ที่ส าคัญทางเทศบาล
ต าบลชะมายไม่ได้รับการช่วยเหลือในการเข้าไปด าเนินการ  เพราะทางเทศบาลฯ  
เล็งเห็นว่าถ้าได้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นจะเป็นประโยชน์กับทางประชาชนเป็นอย่าง
มาก  โดยจะด าเนินการก่อสร้างไปถึงเหมืองด้านหลัง  แล้วจะเทคอนกรีต  แต่
ขณะนี้ทางผู้รับเหมาได้ด าเนินการในส่วนอ่ืนอยู่  โดยเว้นพ้ืนที่บริเวณนั้นไว้ก่อน  
เพ่ือรอให้มีการเจรจาให้แล้วเสร็จจึงเข้าไปด าเนินการต่อ 

  ส่วนในกรณีการขุดคูคลองบ้านนาแฝด  จะให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปด าเนินการ
ให้  และขอฝากทางผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่า  หากมีปัญหาได้รับการร้องเรียนที่
เกี่ยวกับภารกิจทางเทศบาลต าบลชะมาย  ให้ติดต่อประสานหานายกฯ  โดยตรง
เพ่ือจะได้เข้าไปด าเนินการให้ในทันที่  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ  ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านเสกสรรค์  ศรีชัย  ครับ     
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายเสกสรรค์  ศรีชัย) จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายเสกสรรค์  ศรีชัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 

ที่  5  ผมได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหลายครั้งแล้ว  แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้า
ร่วมประชุม  ยินดีที่ทางเทศบาลต าบลชะมายได้ให้ เกียรติ  และต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกฯ  ที่ได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด  ไม่ว่าจะมีปัญหาในครั้งใดหากขอ
ความช่วยเหลือมา  ทางท่านนายกฯ  ก็จะรีบด าเนินการให้ทันที  ต้องขอขอบคุณ
ครับ   

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติมอีกบ้างไม่  หากไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ท่านสมาชิกฯ  และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ท าให้การประชุมครั้งนี้ส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดีครับ  ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑1.3๐ น. 
 
 

                                             (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        ( นายประสงค์   พรหมวันรัตน์) 
                                                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย  



๑๙ 

 

 
 
 

 

                                              (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายจุมพฎ กิ่งจันทร์) 
                                                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
 
                                            (ลงชื่อ)                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายสมคิด       จุ้ยนุ่ม) 
                                                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
 
                                            (ลงชื่อ)                                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                         (นางสวาท   ณ สุวรรณ) 

                                                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย  
 
 

                                            (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายธ ารงค์ศักดิ์        ชาญอาวุธ) 
                                                       ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย                        


