
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  2/๒๕๕๖   
ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง  วันนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับ
การแปรญัตติ  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องน าไปใช้ประกอบในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลชะมาย  เพ่ือบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  ให้แก่พ่ีน้องประชาชนชาวชะมายให้ดี
ยิ่งขึ้น  ครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลชะมาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๖  ในวัน  จันทร์  ที่  2๓  กันยายน  ๒๕๕๖   

 

ประธานสภาฯ ขอให้ยกไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป  เนื่องจากรายงานการประชุมสภาเทศ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) บาลต าบลชะมาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ประจ าปี  พ.ศ. 

๒๕๕๖  ในวัน  จันทร์  ที่  2๓  กันยายน  ๒๕๕๖  ยังไม่แล้วเสร็จ  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา   

 3.1  ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗   
(วาระท่ี  ๒)  ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  ประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ซึ่งในการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  

๑/๒๕๕๖  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวัน  จันทร์  ที่  2๓  กันยายน  ๒๕๕๖  
สภาฯ  ได้มีมติรับหลักการร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ในวาระที่  1  โดยในการประชุมสภาฯ  ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือรับค าเสนอขอแปรญัตติและแปรญัตติในวันที่  23  
กันยายน  2556  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตตินี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้วนั้น  
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกฯ  หรือผู้บริหารท่านใดมายื่นค าเสนอขอแปรญัตติแต่อย่าง
ใด  ทางคณะกรรมการแปรญัตติจึงได้มีการนัดประชุม  สรุปการแปรญัตติในวันที่  
25  กันยายน  2556  ซึ่งรายละเอียดจะให้ทางประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

 



๒ 

 

ประธานคณะกรรมการฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ ท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายพรรษา  วิเศษอักษร   สมาชิก 
(นายพรรษา วิเศษอักษร) สภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

ผมขอรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลชะมาย  ดังนี้   

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่  1/255๖  วัน  จันทร์  
ที่  23  กันยายน  255๖  เวลา  ๑1.3๐  น.  ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 

ผู้เข้าประชุม 

 ๑.  นายพรรษา  วิเศษอักษร  คณะกรรมการแปรญัตติ 
 ๒.  นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม  คณะกรรมการแปรญัตติ 

 ๓.  นายธรรมนูญ  จุติชอบ  คณะกรรมการแปรญัตติ 
 ๔.  นางสวาท  ณ  สุวรรณ  เลขานุการฯ 

 เปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

 เรื่องระเบียบก่อนวาระ 

 นางสวาท  ณ  สุวรรณ ตามท่ี  ไดป้ระชุมสภาเทศบาลต าบลชะมาย  สมัย 
 (เลขานุการสภาฯ) วิสามัญ  สมัยที่  ๒ ครั้งที่  1/255๖  เมื่อวัน  

จันทร์  ที่  2๓  กันยายน  255๖  เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาจ านวน   
3  ท่าน  และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ   ได้
เลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  1  ท่าน  
และเลขานุการฯ    1  ท่าน 

นายธรรมนูญ  จุติชอบ กระผม  นายธรรมนูญ  จุติชอบ  ขอเสนอ  นาย
พรรษา  วิเศษอักษร  เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ   3 ท่าน 
       ไม่เห็นชอบ -  ท่าน 
       งดออกเสียง - ท่าน  

 นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม กระผม  นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม  ขอเสนอ  นายธรรมนูญ  
จุติชอบ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ครับ 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ   3 ท่าน 
       ไม่เห็นชอบ -  ท่าน 
       งดออกเสียง - ท่าน  

 



๓ 

 

 นางสวาท  ณ  สุวรรณ เมื่อทางคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้เลือกประธาน  
(เลขานุการสภาฯ)  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ทาง 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการประชุม
ต่อ  เชิญคะ 

 นายพรรษา  วิเศษอักษร ตามที่  ทางสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ได้ก าหนด
(ประธานคณะกรรมการฯ) ให้สมาชิกสภาฯ  ยื่น  เรื่องการแปรญัตติ  ในวัน   

 จันทร์  ที่  23 กันยายน  255๖  ตั้ งแต่ เวลา   
๑2.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่  24 กันยายน 
2556 เวลา 16.00 น.โดยให้คณะกรรมการมา
โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง   

 มติที่ประชุม    รับทราบ 

 นายพรรษา  วิเศษอักษร คณะกรรมการท่านใดในที่ประชุม  มีเรื่องจะเสนอ
(ประธานคณะกรรมการฯ) อีกหรือไม่  หากไม่มีผู้ใดเสนอ  ผมขอขอบคุณคณะ 

 กรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม  กระผมขอ
ปิดการประชุมครับ 

 ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

      ธรรมนูญ  จุติชอบ 
           (นายธรรมนูญ  จุติชอบ) 

         เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  วัน  อังคาร  ที่  24  กันยายน 
255๖   เวลา   ๑6.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่ง
สง 

 ผู้เข้าประชุม 

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

 เปิดประชุมเวลา  16.00  น. 

 ระเบียบวาระท่ี    ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 นายพรรษา  วิเศษอักษร กราบเรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม   
 (ประธานคณะกรรมการฯ) นายพรรษา   วิเศษอักษร   ผมประธานคณะกรรม 

การแปรญัตติ  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ  ไม่มี  

 ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   -  
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้ง



๔ 

 

ที่  1/2556 วัน  จันทร์  ที่  23  กันยายน  
2556  เวลา  11.30  น.  ณ  ห้องประชุม
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 

 นายพรรษา  วิเศษอักษร กราบเรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม   
 (ประธานคณะกรรมการฯ) นายพรรษา   วิเศษอักษร   ผมประธานคณะกรรม 

   การแปรญัตติ  เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่  1/2556  วัน  
จันทร์ ที่ 23 กันยายน  2556 เวลา ๑1.30 น.  
ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้ โดยสารอ าเภอ 
ทุ่งสง  ให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบว่าจะแก้ไข
เพ่ิมเติมส่วนไหนบ้าง  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ   2 ท่าน 
       ไม่เห็นชอบ -  ท่าน 
       งดออกเสียง 1 ท่าน  

 ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา   

   ๓.๑.  เรื่อง  รอรับค าเสนอขอแปรญัตติและแปร
ญัตติ   

 นายพรรษา  วิเศษอักษร กราบเรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม   
 (ประธานคณะกรรมการฯ) นายพรรษา   วิเศษอักษร   ผมประธานคณะกรรม 

   การแปรญัตติ  ระเบียบวาระที่  3  เรื่องพิจารณา  
ข้อ  ๓.๑  เรื่อง  รอรับค าเสนอขอแปรญัตติและ
แปรญัตติ  ซึ่งเมื่อวันที่  23  กันยายน  2556  
ทางสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ได้ก าหนดให้
สมาชิกฯ  และผู้บริหาร  เสนอยื่นค าแปรญัตติ  ใน
วันที่  ๒3  กันยายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑2.๐๐ 
น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 
16.00 น. ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ าเภอทุ่งสง   

   ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้มารอรอรับค า
เสนอขอแปรญัตติและแปรญัตติ  ขณะนี้เวลาได้
ล่วงเลยมาถึงเวลา  16.00  น.  แล้ว  ปรากฏว่า
ไม่มีท่านใด  มายื่นเสนอขอแปรญัตติและแปรญัตติ  
แต่อย่างใด  ครับ  ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ
ท่านใด  มีเรื่องใดจะน าเสนอต่อที่ประชุมเชิญได้
ครับ  ขอเชิญ  นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม  ครับ 

 นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม  กราบเรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม   
 (คณะกรรมการแปรญัตติ) ผม  นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม  คณะกรรมการแปร 



๕ 

 

ญัตติ  ดังปรากฏคณะกรรมการแปรญัตติได้  รอ
รับค าเสนอขอแปรญัตติและแปรญัตติ   ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  ขณะนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลย
พ้นก าหนดการขอยื่นเสนอแปรญัตติและแปรญัตติ  
แล้วนั้น  จึงเห็นควรปิดรับเรื่องแปรญัตติ  และนัด
ประชุมสรุปการยื่นแปรญัตติในวันที่  25 กันยายน  
2556  ขอบคุณครับ 

 นายพรรษา  วิเศษอักษร คณะกรรมการท่านใดในที่ประชุม   จะเสนอเพ่ิม 
 (ประธานคณะกรรมการฯ) เติม  หากไม่มีผู้ใดเสนอผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือ

ปิดรับเรื่องแปรญัตติ  ขอมติที่ประชุม  ครับ 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ   2 ท่าน 

       ไม่เห็นชอบ -  ท่าน 
       งดออกเสียง 1 ท่าน  

  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ   

 นายพรรษา  วิเศษอักษร คณะกรรมการท่านใดในที่ประชุม   จะเสนอเพ่ิม 
 (ประธานคณะกรรมการฯ) เ ติ ม   ห า ก ไม่ มี ผู้ ใ ด เ สนอ   ผ มขอขอบคุ ณ

คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านที่ ได้ เข้าร่วม
ประชุม  กระผมขอปิดการประชุมครับ 

 ปิดประชุมเวลา  16.30   น. 
พรรษา  วิเศษอักษร 

       (นายพรรษา  วิเศษอักษร) 
           ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

          สมคิด  จุ้ยนุ่ม 
       (นายสมคิด    จุ้ยนุ่ม) 

               คณะกรรมการแปรญัตติ 

    ธรรมนูญ  จุติชอบ 
      (นายธรรมนูญ  จุติชอบ) 

           เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ครั้งที่   2/255๖  วัน  พุธ  ที่   
๒๕  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 

เปิดประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.    

 นายพรรษา  วิเศษอักษร  เมื่อวันที่  ๒3  กันยายน  ๒๕๕๖  เป็นวันที่สภาฯ  
(ประธานคณะกรรมการฯ)  ได้ก าหนดให้เป็นวันแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบ 
   ประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๗  วันที่ 23 

กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา  12.00 น. ถึงวันที่ 



๖ 

 

24 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น. แล้วนั้น  
และเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  คณะกรรมการ
แปรญัตติ  จึงมีมติปิดรับเรื่องการแปรญัตติ  และ
ส าหรับรายละเอียดการขอแปรญัตติ  เมื่อวันที่  
วันที่  ๒3  กันยายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑2.๐๐ 
น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 
16.00 น. ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ าเภอทุ่งสงนั้น  ไม่มีสมาชิกฯ  ผู้บริหารท่านใด  
ยื่นเรื่องขอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  แต่อย่างใด  
และคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้พิจารณาโดย
ละเอียดแล้ว  เห็นว่าร่างที่ผู้บริหารได้เสนอมานั้น  
ถูกต้องครบถ้วน  เห็นควรให้คงร่างเทศบัญญัติเดิม  
และกระผมจะรายงานประธานสภาฯ  ทราบต่อไป  

 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

 นายพรรษา  วิเศษอักษร เมื่อไม่มีเรื่องใดทีจ่ะเสนอเพ่ิมเติม  ผมขอปิด 
 (ประธานคณะกรรมการฯ)  ประชุม 

 ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 

    พรรษา  วิเศษอักษร 
       (นายพรรษา  วิเศษอักษร) 

           ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

          สมคิด  จุ้ยนุ่ม 
       (นายสมคิด    จุ้ยนุ่ม) 

              คณะกรรมการแปรญัตติ 

    ธรรมนูญ  จุติชอบ 
      (นายธรรมนูญ  จุติชอบ) 

       เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

    บันทึกข้อความ 

 เรื่อง  บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   

 ด้วยได้มีการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ใน
วันที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖  ซึ่งที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลชะมาย  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี



๗ 

 

งบประมาณ  ๒๕๕๗   ซึ่งผ่านวาระที่  ๑  (รับหลักการ)  และ  โดยที่ได้แจ้งให้
สมาชิกเสนอขอแปรญัตติ  ในวันที่  ๒3 กันยายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑2.๐๐ 
น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง  แล้วนั้น 

 คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว  โดยปรากฏว่าไม่มีสมาชิก  
ท่านใดยื่นค าขอเสนอแปรญัตติ  และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว  เห็นควรคงไว้
ตามร่างเดิมและเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิม 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไป 

                 พรรษา  วิเศษอักษร 
                (นายพรรษา  วิเศษอักษร) 

                                     ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ทั้งหมดท่ีรายงานมานั้น  เป็นผลสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ทั้งสามท่านครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวชี้แจง  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) คณะกรรมการแปรญัตติ  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชะมายในขั้นตอนการ

แปรญัตติให้รับทราบโดยทั่วกัน  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

   ในล าดับต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  ในระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา   
 ข้อ  3.1  ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗   

(วาระที่  ๒)  ขั้นแปรญตัติ  ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา   

 3.๒  ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗   
(วาระท่ี  ๓)  ขั้นลงมติ 

ประธานสภาฯ ในล าดับต่อไป  จะขอมติที่ประชุมสภาฯ  ในระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องพิจารณา   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  ข้อ  3.2  ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  

(วาระที่  3)  ขั้นลงมต ิ ขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระนี้  มีสมาชิกฯ  ผู้บริหารท่านใด  หรือผู้ใหญ่บ้าน  ประชาคม  หรือ 



๘ 

 

(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด  มีเรื่องจะเสนอหรือหารือต่างๆ  ต่อสภาเทศบาลต าบล
ชะมาย  ขอเชิญได้ครับ  ขอเชิญ  ท่านพรรษา  วิเศษอักษร 

สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายพรรษา วิเศษอักษร) ท่าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายพรรษา  วิเศษอักษร  สมาชิก 
 สภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ผมขอชมเชยท่านนายกฯ  และคณะผู้บริหาร

เทศบาลต าบลชะมาย  ที่ได้มีการแบ่งสันปันส่วน  งบประมาณให้ได้รับทั่วถึงทั้ง
แปดหมู่บ้าน  และต้องขอบคุณท่านนายกฯ  ที่ได้กระจายงบประมาณแล้ว
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน  ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ  ขอเชิญ  ท่านนายกฯ  ครับ     
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง) จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลชะมายต้อง

ขอขอบคุณ  ท่านสมาชิกฯ  ทุกท่าน  และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลชะมาย  
ตลอดจนเจ้าหน้าที่  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  ประชาคม  เนื่องจากการจัดท าร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ของทุกปีนั้น  บุคคลที่ส าคัญที่สุดในการ
จัดท าคือภาคประชาชน  ซึ่งเทศบาลต าบลชะมายต้องด าเนินการไปตามระเบียบ
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการจัดท าแผนฯ  โดยโครงการทุกโครงการนั้น
จะต้องผ่านเข้ามาทางเวทีประชาคมที่พ่ีน้องประชาชนเทศบาลต าบลชะมาย  มี
ความประสงค์ต้องการจะลดความเดือดร้อน  ล าบาก  และมีเจตนาจะให้เกิดกับ
ต าบลชะมายล้วนทั้งสิ้น  ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลต าบลชะมายได้รับการจัดตั้งยก
ฐานะเป็นเทศบาล  ในวันที่  6  ตุลาคม  2556  นี้  ครบ  2  ปีเต็ม  ซึ่งเป็น
โอกาสดีของทุกท่านที่ได้เข้ามาด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาฯ  เพ่ือมาเป็นตัวแทน
ของพ่ีน้องประชาชนในการบริหารจัดการ  มาเป็นส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลชะมาย  ซึ่ งรายละเอียดต่างๆ  ของงบประมาณอาจจะมี
ข้อบกพร่องอยู่บ้าง  ในเรื่องเกี่ยวกับตัวอักษรหรือเอกสารต่างๆ  ทางกระผมต้อง
ขออภัยทุกท่านไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย  และต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้
เสนอข้อคิดต่างๆ  และได้น าเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  เพ่ือให้ทาง
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลชะมาย  ได้น ามาจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  เพ่ือบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายได้ก าหนดไว้  และขอฝากท่านสมาชิกฯ  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภารกิจ
ของผู้บริหาร  ให้สอบถามได้กับผู้บริหารโดยตรง  ไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ทั้งสองคน  หรือเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  เพราะเราท างานร่วมกันจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละท่าน
เป็นส าคัญอยู่แล้ว  ในการท างานร่วมกันก็ขออย่าให้แตกความสามัคคี  ซึ่งทุกท่าน
ก็ทราบดีว่าปัจจุบันผมเองไม่ได้มีการแบ่งฝ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น  เพราะไม่ว่าสมาชิกฯ  
ท่านใดมีความประสงค์จะขอความช่วยเหลือใดๆ  ก็จะรีบด าเนินการให้ทุกอย่างที่
สามารถด าเนินการได้  ตามอ านาจหน้าที่ที่จะท าได้และอยู่ภายใต้ภารกิจของ
เทศบาล  เพราะได้มีการตระหนักดีว่าการเข้ามาเป็นผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรี  



๙ 

 

ว่าสิ่งใดสมควรกระท าหรือไม่  ขอกับฝากทุกท่านด้วย  และขอชมเชยสมาชิก 
สภาฯ  ทุกท่าน  รวมตลอดถึงท่านประธานสภาฯ  ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้
อย่างดีที่สุด  ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและให้ความไว้วางใจ  จากพ่ีน้อง
ประชาชน  นายกเทศมนตรียินดีที่จะประสานงบประมาณต่างๆ  ไม่ว่าจะมาจาก
หน่วยงานใด  เพ่ือให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน  จึงน าเรียนให้ทุกท่านรับทราบ  
และขอบคุณทุกท่านในการช่วยกันจัดท าร่างงบประมาณ  หากด าเนินเพียงฝ่าย
บริหารเพียงฝ่ายเดียวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ  จะเป็นยุทธศาสตร์
จังหวัด  ยุทธศาสตร์อ าเภอ  แผนแม่บทชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  เฉพาะทาง
ผู้บริหารคงจะไม่สามารถด าเนินการได้  จะต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน  
เริ่มมาจากพ่ีน้องประชาชน  ประชาคม  ผู้น าชุมชน  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น า
องค์กรต่างๆ  ตลอดจนถึงสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่กลั่นกรองโครงการ
ต่างๆ  เพื่อให้ผู้บริหารได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ  ขอเชิญรองปลัดเทศบาลต าบลชะมาย  ครับ     
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  

รองปลัดเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายปรีชา  บุญรักษา) จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายปรีชา  บุญรักษา  รองปลัดเทศบาล

ต าบลชะมาย  ขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ  เรื่อง  โครงการตรวจคัดกรองและ
ช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสายตา  ส าหรับโครงการนี้เป็นงบประมาณของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชะมาย  ซึ่งได้ด าเนินการตรวจวัดสายตาเป็น
การเรียบร้อยแล้ว  ผมจึงขอเรียนต่อสมาชิกฯ  เนื่องจากโครงการดังกล่าวก าหนด
ส่งมอบแว่นตา  ดังนี้ 

  ๑.  วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖  หมู่ที่  ๓  ณ  วัดเขากลาย  เวลา  ๑๒.๐๐ 
น.  และ  หมู่ที่  ๕  ณ  โรงเรียนวัดวังหีบ  เวลา  ๑๔.๓๐ น. 

  ๒.  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  หมู่ที่  ๖  ณ  สระน้ านบตาค า  เวลา  
๑๐.๐๐ น.  และ  หมู่ที่  ๗  ณ  สระน้ าหนองหอย  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  และ  ณ  
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗  (ผู้ใหญ่น้อย)  เวลา  ๑๕.๐๐ น.   

  ๓.  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  หมู่ที่  ๒  ณ  หมู่บ้านทวีสุข  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
และ  หมู่ที่  ๘  ณ  เขาตาเล่ง  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   

  ๔.  วันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  หมู่ที่  ๑  ณ  โรงจอดรถเทศบาลต าบล 
ชะมาย  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  และ  หมู่ที่  ๔  ณ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  
(ห้วยขัน)  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  และ  ส านักสงฆ์บ้านในอ่าว  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

  จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเข้าร่วมส่งมอบแว่นให้แก่ประชาชนตามวัน
เวลาดังกล่าว  เพราะจากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ที่ได้เข้าร่วม
โครงการนั้น  มีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ขอคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  วันชัย  รัตนบุรี  ครับ     
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  



๑๐ 

 

 

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

รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ  ในการพิจารณา  
เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  มี
งบประมาณหนึ่งร้อยกว่าล้านบาท  ซึ่งด าเนินการผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  โดยจาก
การให้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย  จากทางสมาชิกฯ  เจ้าหน้าที่  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  
ประชาคม  ทุกท่าน  เนื่องจากการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณในแต่ละครั้ง
นั้น  ใช้ระยะเวลายาวนานเริ่มต้นจากการท าประชาคม  ตลอดมาถึงน าเข้ามาสู่
สภาฯ  ได้ท าการพิจารณาเพ่ือกลั่นกรองงบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกภารกิจ  
เพราะฉะนั้น  หากมีสมาชิกท่านใดเกิดความรู้สึกว่างบประมาณบางโครงการยัง
ขัดกับความรู้สึกอยู่  ให้ถือว่าสภาเทศบาลต าบลชะมายได้ใช้มติเสียงข้างมากในกา
พิจารณาลงมติ  การจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณต่างๆ  นั้น  จะก่อให้เกิด
ความพึงพอใจกับสมาชิกฯ  ทุกท่านในทุกโครงการคงเป็นไปด้วยความล าบาก  
เนื่องจากการจ ากัดของงบประมาณ  โดยท่านนายกฯ  ได้มีการไตร่ตรองพิจารณา
เป็นอย่างดี  เพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด  จึงขอให้ท่านสมาชิกฯ  ได้ย้อนกลับ
ไปพิจารณาเรื่องงบสะสมที่จะน ามาแก้ปัญหาต่อไป  ซึ่งการจัดท าร่างงบประมาณ
ในครั้งนี้  ได้ครอบคลุมทุกด้านคงจะไม่มีปัญหา  ผมในฐานะที่ได้เข้าร่วมในการ
จัดท างบประมาณ  ต้องขอขอบคุณทุกท่าน  ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้ด าเนินการ
จัดท ารวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณได้ท างานกันอย่างหนัก  และโอกาสนี้
ขอฝากสมาชิกฯ  ทุกท่านให้เตรียมการรับมือเรื่องอุทกภัย  เพราะขณะนี้ทางท่าน
นายกฯ  ได้ด าเนินการแผนรองรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น  ในบริเวณที่เป็นจุด
เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ าท่วม  จึงจะขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ช่วยกันตรวจ
ตราเพื่อเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติมขอเชิญได้ครับ  สภาเทศบาลต าบลชะมายต้องขอขอบ   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) คุณสมาชิกฯ  ผู้บริหาร  ตลอดจนหัวหน้าส่วน  เจ้าที่วิเคราะห์ฯ  ผู้มีหน้าที่โดยตรง

ในการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  
ต้องขอชื่นชม  เพราะทางสภาเทศบาลต าบลชะมายได้ติดตามสอบถามความ
คืบหน้าเป็นระยะว่าได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว  มีปัญหาอะไรหรือไม่  ผมจึง
ขอชื่นชมในการทุ่มเทในการท างานไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย  และสมาชิกฯ  ทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ต้องขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย  มีท่านใดจะ
น าเสนอเพ่ิมเติมเชิญได้ครับ  หากไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกฯ  
และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ท าให้การประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ  
ผมขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา   ๑๐.3๐ น. 
 
 



๑๑ 

 

 
 
 

                                             (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        ( นายประสงค์   พรหมวันรัตน์) 
                                                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย  
 
 
 

 

                                              (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                        


