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เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม  นายธ ารงค์ศักดิ์   ชาญอาวุธ  ประธานสภาเทศบาลต าบล
ชะมาย  ได้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี    ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ ขอสวัสดีท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านหัวหน้าส่วน ตลอดจนผู้ใหญ่บ้าน 
(นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ)ประชาคม  ทุกท่านนะครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ าเภอทุ่งสง  เรื่องท่ีแจ้งให้ทราบในวันนี้   

ผมมีเรื่อง  ที่จะแจ้งให้ทางที่ประชุมทราบ  คือจะแจ้งทางสมาชิกสภาฯ   

เรื่อง  การให้ข้อมูลข่าวสารกับสาธารณะชน  สืบเนื่องมาจากการประชุมในวัน  
พฤหัสบดี  ที่  30  พฤษภาคม  2556  เนื่องจากการประชุมในครั้งนั้น  ทาง
ท่านสมาชิกฯ  หลายท่านได้เดินทางไปเข้าร่วมอบรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซึ่งในวันเดียวกันนั้น  ได้มีการนัดประชุมสภาฯ  ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง  เนื่องจากสมาชิกฯ  บางท่านได้เดินทางไปร่วมอบรมและ
บางส่วนก็ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ  มีจ านวนทั้งหมด  6  ท่าน  ที่เข้าร่วมประชุม
ในวันนั้น  จึงเป็นการประชุมสภาฯ  ที่ครบองค์ประชุมตามระเบียบ  แต่ก็มีเรื่อง
ที่จะต้องแจ้งให้กับทางสมาชิกฯ  ทราบโดยทั่วกัน  ในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสาร   
เนื่องจากได้มีประชาชนบางท่านได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการเปิดประชุมครั้งที่
ผ่านมา  ว่าสมาชิกฯ  ที่เข้าร่วมประชุมนั้นไม่ครบองค์ประชุม  ทางผมเองจึง
สงสัย  เพราะการประชุมสภาฯ  ในครั้งที่ผ่านมา  ได้ประชุมโดยถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก าหนด  จึงแจ้งกลับไปว่าเป็นการประชุมที่ได้ด าเนินการไปตาม
ระเบียบแล้ว  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  27  การ
ประชุมสภาเทศบาล  ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม  โดยการประชุมในวัน
ดังกล่าว  สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด  6  ท่าน  ซึ่งจากสมาชิกทั้งหมด  
12  ท่าน  กึ่งหนึ่ง  ก็หมายถึง  6  ท่าน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  แต่กลับมีสมาชิกบางท่าน  ซึ่งไม่ทราบเช่นกันว่ามีวัตถุประสงค์
อย่างไร  ได้มีการกล่าวกับชาวบ้านในท านองที่ว่า  การประชุมในครั้งที่ผ่านมา
นั้น  เป็นการประชุมแบบไม่ครบองค์ประชุมไม่เป็นไปตามระเบียบการประชุม
สภาฯ  ซึ่งการกล่าวเช่นนั้นเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาฯ เป็นอย่าง
มาก  เนื่องจากการประชุมสภาเป็นการประชุมที่เป็นอันทรงเกียรติ  และต้องให้
ความเคารพ  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องเป็นไปตามระเบียบ  
เนื่องจากสภาฯ  เป็นการประชุมที่ให้การรับรองต่างๆ  เช่น  เทศบัญญัติฯ  
งบประมาณรายจ่ายต่างๆ  จะต้องน าเข้าต่อสภาฯ  เพ่ือพิจารณา  ดังนั้นการ
ประชุมทุกครั้งจะต้องเป็นการประชุมที่ครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.2496    เพราะการเสนอญัตติ  ท่านนายกฯ  จะเป็นผู้น าเสนอ                                                          
ต่อที่สภาฯ  เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ  จึงจะสามารถน าไปบังคับใช้กับ



๒ 

 
ประชาชนต่อไป  ซึ่งการที่บางท่านได้น าการประชุมครั้งดังกล่าว  ไปกล่าวต่อ
ประชาชนในท านองที่ว่าเป็นการประชุมไม่ถูกต้องตามระเบียบการประชุมสภาฯ   
ดังนั้นสิ่งที่ต้องผ่านการเห็นชอบจากทางสภาฯ  เพ่ือจะน าไปบังคับใช้อาจจะขาด
ความน่าเชื่อถือได้  ผมจึงขอแจ้งกับทางท่านสมาชิกฯ  ที่ได้ไปกล่าวในลักษณะ
เช่นนั้น  เป็นการกระท าที่ส่งผลเสียหายต่อสภาฯ  องค์กร  และทางคณะ
ผู้บริหาร  จึงจะต้องขอความร่วมมือกับทางสมาชิกฯ  ทุกท่านในการให้ข้อมูล
ข่าวสารกับประชาชนด้วย  เนื่องจากการประชุมทุกครั้งจะต้องน ามาปรึกษากับ
ทางท่านนายกฯ  ท่านปลัดเทศบาลต าบลชะมาย  มิได้เป็นการนัดประชุมโดย
พลการ  เพราะการประชุมแต่ละครั้งจะต้องเป็นไปตามระเบียบ  เช่น  กรณี
เรื่องงบประมาณรายจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบเพียงเล็กน้อย  ทางจังหวัดยังมี
การส่งกลับมาให้แก้ไขเลย  จึงขอฝากการให้ข้อมูลข่าวสารไว้ด้วยนะครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลชะมาย  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๖  วัน  พฤหัสบดี  ที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมช่วยกันดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  2   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ครั้งที ่ ๑/๒๕๕๖  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  วัน  พฤหัสบดี  ที่  30  พฤษภาคม  

พ.ศ.๒๕๕๖    ว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง  ขอเชิญครับ  ขอเชิญ 
ท่าน  สุรศักดิ์  เดชะราช 

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

สภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ท่านประธานสภาฯ  ครับ  ผมขอแก้ไขใน
หน้าที่  2  ช่วงสุดท้ายจากค าว่า  “พลัด”  เป็น  “ผลัด”  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอให้แก้ไขภายในเอกสารของแต่ละท่านนะครับ  เพราะเป็นการผิดเพียงตัว 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) อักษรเล็กน้อยเท่านั้น  มีท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม

อีกบ้างขอเชิญครับ  หากไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา  ข้อ  3.1  ญัตติ  ขอขยายเวลาการ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

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

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 



๓ 

 
ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย มีความจ าเป็นจะต้องเสนอญัตติขอขยาย

เวลาการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

หลักการ  ตามท่ีเทศบาลต าบลชะมาย  ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้
ประกอบในการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด  ๓  วิธีการจัดท างบประมาณ   
ข้อ  ๒๒  ,  ข้อ  ๒๓  ,  ข้อ  ๒๔ 

เหตุผล  เนื่องจากทุกกองงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ได้มีการน าส่งข้อมูล  
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๗  ไม่ ได้ ด า เนิ นการ เป็น ไปตาม  ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด  ๓  วิธีการจัดท างบประมาณ  ประกอบกับ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๒๑  
มิถุนายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงท าให้
เกิดความล่ าช้า ในการจัดท าร่ าง เทศบัญญัติดั งกล่าว   ในการนี้   ทาง
นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  คาดว่าไม่สามารถที่จะด าเนินการน าเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ภายในวันที่  
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ต่อสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ได้ทันตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด  ๓  วิธีการจัดท างบประมาณ  ข้อ  ๒๓  วรรคสอง  จึง
ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาในการจัดท าและน าเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ต่อสภาเทศบาลต าบล
ชะมาย  ไปจนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 

ดั งนั้ น เ พ่ือให้การปฏิบัติ เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมายจึงขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลชะมาย
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

เริ่มแรกก็จะต้องขอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ในการขอขยาย
เวลาดังกล่าว  ซึ่งในการจัดท างบประมาณบางโครงการที่ได้มีการด าเนินการอยู่
ในขณะนี้  ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง  จึงยังคงไม่ทราบเป็นการแน่ชัดว่าจะได้มี
การด าเนินการหรือไม่  จึงจ าเป็นต้องขอขยายเวลา  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ได้เสนอญัตติ  ขอขยายเวลาการจัดท าร่าง 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ตาม

หลักการและเหตุผล  ที่ได้มีการน าเสนอต่อสภาฯ  ไปแล้วนั้น  มีท่านสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายบ้าง  ขอเชิญครับ  หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   



๔ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง     ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา  ข้อ  3.2  ญัตติ  ขอจัดตั้งส านักงาน 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ทะเบียนราษฎร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

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

ราษฎร 

หลักการ  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย   มีความพร้อมที่จะจัดตั้ง
ส านักทะเบียนท้องถิ่น   เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในด้านข้อมูล
เกี่ยวกับราษฎร   

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งส านักทะเบียนท้องถิ่น 

1.1  ท้องถิ่นที่จัดตั้งส านักทะเบียนใหม่ต้องมีจ านวนราษฎร  ตามหลักฐาน
ทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติรวมกันไม่น้อยกว่า   7,500   คน   หรือ 

1.2  ส านักทะเบียนท้องถิ่นที่จะจัดตั้งใหม่  ต้องมีระยะทางตามถนนสาย
หลักอยู่ห่างจากส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักท้องถิ่น  ที่ระบบปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎรด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์  ไม่น้อยกว่า  10  กิโลเมตร 

1.3  ท้องถิ่นที่จัดตั้งส านักทะเบียนขึ้นใหม่  ต้องมีรายได้จริงไม่รวมเงิน
อุดหนุน  ตั้งแต่  15  ล้านบาทขึ้นไป 

1.4  มีอาคารส านักงานที่มีพ้ืนที่ภายในอาคารเพียงพอ  และเหมาะสม
ส าหรับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน  และมีความมั่นคงแข็งแรง  โดยมี
หนังสือรับรองจากวิศวกรหรือนายช่างโยธา 

1.5  มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจ าที่ด ารงต าแหน่งระดับ  3  หรือ
ต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  ซึ่งเทียบเท่าที่พร้อมจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยนาย
ทะเบียนท้องถิ่น 

1.6  เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน  ตาม  ๑.5  จะต้องผ่านการอบรมและการฝึก
ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร์  ตามหลักสูตรที่กรมการปกครองก าหนด 

1.7  ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 
1.8  ต้องผ่านความเห็นชอบของราษฎร  ที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านใน

เขตพ้ืนที่ท้องถิ่นนั้น  ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2548  โดยอนุโลม  โดยต้องได้
เสียงไม่น้อยกว่า  ร้อยละห้าสิบของราษฎร  ที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านใน
เขตพ้ืนที่   

เมื่อครบหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน  (1.1)  หรือ  (๑.2)  และ  (1.3)  
ถึง  (1.8)  แล้ว  ให้นายทะเบียนอ าเภอของส านักทะเบียนอ าเภอที่ท้องถิ่นนั้น  
เสนอความเห็นให้นายทะเบียนจังหวัดพิจารณาแล้ว  ให้นายทะเบียนจังหวัด
เสนอความเห็นให้  ผู้อ านวยการทะเบียนกลางพิจารณา 



๕ 

 
เหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลชะมาย  มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนทะเบียน
ราษฎร  ซึ่งเป็นงานให้บริการสาธารณะแก่สาธารณะ  เกี่ยวกับการจัดท าบันทึก
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับราษฎร  ตั้งแต่เกิดจนตาย  งานทะเบียนราษฎรเป็นงานที่
มีความส าคัญอย่างมาก  อีกท้ังยังมีผลโดยตรงต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่
ของราษฎร 

ดั งนั้ น เ พ่ือให้การปฏิบั ติ เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมายจึงขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลชะมาย
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ได้เสนอญัตติ  ขอจัดตั้งส านักงานทะเบียน 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ราษฎร  ตามหลักการและเหตุผล  ที่ได้มีการน าเสนอต่อสภาฯ  ไปแล้วนั้น  

มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง  ขอเชิญครับ  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล
ต าบลชะมาย  ครับ 

ปลัดเทศบาลต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายสุทธิพร  รสมาล)ี จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายสุทธิพร  รสมาลี  ปลัดเทศบาล

ต าบลชะมาย  ส าหรับญัตติที่ทางท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ได้เสนอ
เรื่อง  ขอจัดตั้งส านักงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่น  ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางท่าน
นายกฯ  ได้เล็งเห็นแล้วว่าทางเทศบาลต าบลชะมายได้มีความพร้อมแล้วทั้งใน
เรื่องของคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่นายทะเบียนกลางประกาศ  ตาม
หลักเกณฑ์  ทุกประการ  ท่านนายกฯ  จึงได้มอบหมายให้ทางกระผมเข้าร่วม
อบรมหลักสูตร  นายทะเบียนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ก็ขอน าเรียนต่อที่
ประชุมสภาฯ  พอสังเขปเกี่ยวกับการจัดตั้งส านักทะเบียนท้องถิ่น  มีประเด็น
ส าคัญอยู่สองประเด็น  คือ 

1.  การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการงานทะเบียนราษฎร  2551  
ฉบับที่  2  และกฎหมายขั้นตอนกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น  ซึ่งมี
การเข้าใจว่าเมื่อกฎหมายได้มีการถ่ายทอดอ านาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้ว  
งานทะเบียนราษฎร์จึงได้มีการหารือเป็นที่สิ้นสุด  ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายว่าด้วย
การถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้งานทะเบียนราษฎรนั้น  
เป็นงานหนึ่งในการถ่ายโอนภารกิจ  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์
เงื่อนไขของผู้อ านวยการทะเบียนกลาง  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้เสนอไปทั้ง   
8  ข้อ  ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ งส านักทะเบียน  มาตรา  8/1  แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  ฉบับที่  2  พ.ศ.2551  บัญญัติว่า   

การจัดตั้งส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นตามมาตรา ๘ 
(๔)และ (๕) ให้เป็นไปตามท่ีผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศ โดยค านึงถึง
สภาพแห่งความพร้อมและความสะดวกในการให้บริการประชาชน  รวม
ตลอดถึงการไม่ซ้ าซ้อนและการประหยัด 

 



๖ 

 
ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๔) และ 

(๕) ที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วนั้นเม่ือค านึงถึงสภาพตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางจะยุบหรือควบรวมเข้าด้วยกันก็ได้ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักทะเบียนที่จัดตั้งตามวรรค
หนึ่งหรือควบรวม  ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง
ประกาศก าหนด 

ซึ่งประกาศของผู้อ านวยการส านักทะเบียนกลางนั้น  ในเรื่องของการขอ
จัดตั้งส านักทะเบียน  ท่านนายกฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  1  ชุด  
เพ่ือให้ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว  ในส่วนขั้นตอนขออนุมัติต่อ
สภานั้นเป็นขั้นตอนที่จะต้องท าให้ครบทั้ง  8  ขั้นตอน  ดังนั้นส านักทะเบียนถือ
ได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญ  โดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงเป็นงานที่จ าเป็นอย่าง
ยิ่ง  การด าเนินการทุกขั้นตอนจ าเป็นจะต้องอาศัยทั้งสภาเทศบาลต าบลชะมาย
และหน่วยงาน  ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย  จึงขอ
ความร่วมมือนับจากนี้เป็นการต่อไป  โดยเฉพาะเรื่องของการจัดท าในรูปแบบ  
ข้อ  ๑.๘  ต้องผ่านความเห็นชอบของราษฎร  ที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียน
บ้านในเขตพื้นที่ท้องถิ่นนั้น  ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2548  
โดยอนุโลม  โดยต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า  ร้อยละห้าสิบของราษฎร  ที่มี
ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่  เพ่ือที่จะให้การจัดตั้งส านักทะเบียน
ท้องถิ่นได้ส าเร็จและ  เป็นการก่อให้เกิดผลดีต่อพ่ีน้องประชาชนต่อไป  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านปลัดเทศบาลต าบลชะมาย  ไดใ้ห้รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีการขอ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) จัดตั้ง  และเรื่องความเป็นมาของการจัดตั้งส านักทะเบียน  มีสมาชิกท่านใด  จะ

ขออภิปรายบางเชิญครับ  หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ชะมาย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง     ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา  ข้อ  3.๓  ญัตติ  ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) สะสม  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง) จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ก่อนที่ผมจะเสนอญัตติ  ให้ทางสภาฯ  แก้ไข

เอกสารในบรรทัดที่สอง  จาก  “นายศุภชัย”  เป็น  “นายสุรชัย”  และในช่วง
เหตุผลบรรทัดที่เจ็ด  จาก  “นายศุภชัย”  เป็น  “นายสุรชัย”  ครับ  ผมขอ
เสนอญัตติ  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   



๗ 

 
  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  มีความจ าเป็นเป็นจะต้องเสนอญัตติ 

ขอจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือจ่ายคืนเงินค่าปรับขายแบบแปลนโครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.  สายบ้านนางพุ่ม – นายสุรชัย  หมู่ที ่ 7  ต าบลชะมาย 

  หลักการ  ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้เทศบาลต าบลชะมาย  ด าเนินการส่งคืน
เป็นค่าขายแบบแปลน  ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง  พ.ศ.2555  จ านวนเงิน  9,000.-  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)   
ตามหนังสือที ่ นศ.0037.4/ว 3052  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2555 

เหตุผล  จังหวัดขอให้เทศบาลต าบลชะมาย  ส่งคืนเงินค่าขายเอกสารเป็น
เงินรายได้แผ่นดินเป็นไปด้วยความถูกต้อง   อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547   
ข้อ  4  วรรคสาม  ประกอบค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  ที่   181/2548  
ลงวันที่  29  มีนาคม  2548  อนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ที่ยังไม่ได้ถอนคืนเงินค่าขายเอกสาร  น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  ให้ถอนคืน
เงินค่าขายเอกสารจากโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง  พ.ศ.2555  (โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายบ้านนางพุ่ม –
นายสุรชัย  หมู่ที่  7  จ านวนเงิน  9,000.-  บาท)  ผ่านส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้   โดยการถอนคืนเงินรายรับใน
ลักษณะเป็นเงินค่าขายเอกสารดังกล่าว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  ข้อ  95  และ  ข้อ  96  ซึ่งเงินรายรับเป็นการถอนคืนภายหลังจาก
ปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับแล้ว  จึงต้องจ่ายขาดเงินสะสม  โดยขออนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น 

    ดั งนั้ น เ พ่ือให้การปฏิบัติ เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมายจึงขอเสนอญัตติ  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลชะมาย
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

  ซึ่งญัตติดังกล่าวเป็นการขอจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือส่งคืนให้ท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จ านวนเงิน  ๙,๐๐๐  บาท  เป็นเงินค่าขายแบบแปลน  จึงน า
เรียนต่อที่สภาเทศบาลต าบลชะมาย  ได้พิจารณาเป็นการต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ได้เสนอญัตติ  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ตามหลักการและเหตุผล  ที่ได้มีการน าเสนอต่อสภาฯ  ไปแล้วนั้น  มีท่าน

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง  ขอเชิญครับ  หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลชะมาย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง     



๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระที่  4  ในเรื่องอ่ืน ๆ  มีท่านสมาชิก  ท่านผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วม 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ประชุมท่านใด  จะน าเสนอเรื่องต่างๆ  ต่อที่สภาเทศบาลต าบลชะมายบ้างขอ

เชิญครับ  ขอเชิญท่าน  สุรศักดิ์  เดชะราช 

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

สภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ท่านประธานสภาฯ  ครับ  ผมต้องขอ
ประทานโทษท่านสมาชิกฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้ล่วงหน้าก่อน  และ
ผมเองก็ไม่ได้ต าหนิท่านใดในที่ประชุมแห่งนี้  เพียงขอความเป็นกลางในการขอ
สอบถามเท่านั้น 

   ประเด็นที่  1  ต้องการที่จะทราบรายละเอียด  ถนนสายเขากลาย  ที่ทะลุ
หมู่ที่  4  ที่มีบล็อก  สะพาน  เรื่องนี้ปัญหาจะต้องเกิดกับทางสมาชิกฯ  เป็นที่
แน่นอน  สามารถที่จะหาเอกสารให้ผมได้ไม่ครับ  เพราะทางผมเองไม่มีเอกสาร
ตัวนั้น  หากหาได้ผมจะได้อธิบายให้ทางสมาชิกฯ  ฟังเนื่องจากถนนสายดังกล่าว
มีความยาวอยู่ประมาณพันกว่าเมตร  เป็นคอนกรีตกว้าง  2  เมตร  ผมเองก็ไม่
แน่ใจเหมือนกันต้องสอบถามความถูกต้องอีกครั้ง  ในฐานะช่างผมต้องการทราบ
ว่าคิดตารางเมตรละเท่าไร  สะพานคอนกรีตที่ขยายออกไปจะทุบออกหรือจะ
เขียนใหม่  แล้วบล็อก  1  ตัว  แต่ราคาที่ผมเห็นที่ทางผู้รับเหมาให้ดูผ่าน
อินเทอร์เน็ต  ราคาได้ตั้งไว้ที่สามล้านเศษ  แต่ต้องการจะสอบถามว่าราคานี้  ค่า
รื้อถอนประปา  ค่าย้ายเสาไฟฟ้า  ค่าทุบคอนกรีต  ค่าตั้งบล็อกใหม่  ที่ค านวณได้
เฉพาะค่าถนนอยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งล้านบาทแล้ว  ซึ่งยังไม่ได้ค านวณค่าบล็อก  
ค่าสะพาน  ผมจึงสงสารเพื่อนสมาชิกบางท่านที่คิดว่าเคาะได้ค่าอีออฟชั่น  เพราะ
ผมได้เปิดบริษัทในลักษณะเช่นนี้เหมือนกัน  แต่จากราคาสามล้านเป็นแปดล้าน  
ผมจึงอยากที่จะขอดูแบบ  เพราะผมสามารถที่จะชี้แจงและค านวณได้ว่าคิดเป็น
ตารางเมตรละเท่าไร  โดยอย่าคิดว่าสมาชิกฯ  บางท่านไม่ทราบอย่างเช่นกรณี
ความหนา  15  ซม.  จะต้องใช้เหล็กไวร์เมช  มอก.  เท่าไหร่  ทุกท่านเข้าใจ  
สแต็ง  240  สะพาน  300  ผมจึงต้องการทราบในเรื่องนี้  เนื่องจากสงสาร
เพ่ือนสมาชิกฯ  เขต  1  จึงต้องการจะแจ้งให้ทุกคนเข้าใจ  และเมื่อวันก่อนผม
ผ่านไปทางถนนสายพาณิชย์ฯ  ริมถนนยังไม่แล้วเสร็จเลย  เนื่องจากตามระเบียบ
ได้เขียนถึงค่ารื้อถอนประปา  ค่าต่างๆ  มีทั้งหมด  แต่ผลสุดท้ายผู้รับเหมาต้อง
รับผิดชอบเอง  ต้องรื้อถอนเอง  และหากมีการรื้อถอนทางการประปาก็จะต้อง
คิดเงินในค่าเสียหาย  จึงอยากจะสอบถามว่า  สายเขากลาย  มีทั้งเสาไฟฟ้า  
ต้นไม้  ประปาที่จะต้องขนย้าย  จึงต้องการทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
หรือไม ่  

   ประเด็นที่  2  กรณีที่มีการขุดดินกว้าง  2  เมตร  โดยประมาณ  แต่
ผู้รับเหมากลับต้องท า  2.50  เมตร  ดูแล้วไหล่ทางก็ไม่ได้มาตรฐานตามที่
ค านวณ  แต่วันนี้ผมไม่มีแบบ  ถ้ามีผมจะได้อธิบายถูกว่าอะไรราคาเท่าไร  ที่ได้ 



๙ 

 
มีการสอบถามจากส่วนกลาง  ถนนคอนกรีตคิดตารางเมตรฉากหกร้อยกว่า   
ณ  ปัจจุบันสะพานตัวละล้านเศษ  ส่วนบล็อก  ล้านสอง  แต่ก็ไม่ทราบว่าจะทุบ
หรือท าเช่นไร  จึงเกิดความสงสารเพ่ือนสมาชิกฯ  เขต  1  และผมต้องการที่จะ
ทราบ  เพราะบางครั้งแบบออกมาทางสมาชิกฯ  ไม่ได้เข้าใจเลย  แต่จะต้องมีการ
ขออนุมัติต่อสภาฯ  ซึ่งตามภาษาหลักการช่าง  คือค่าประมาณการก่อสร้าง 

   ประเด็นที่  3  ถนนคอนกรีตที่ทรุดตัวไปแล้ว  ถ้ามีการเทคอนกรีตข้างละ   
2  เมตร  แล้วพังไปจะต้องมีการรื้อถอนท าใหม่หรือไม่  จึงต้องการที่จะทราบใน
กรณี  หมู่ที่  3  ตั้งที่  2,732,000  บาท  คอนกรีตเสริมเหล็กสภาพแคบไม่มี
ทางระบายน้ า  ขยายผิวคอนกรีต  ความกว้าง  2  เมตร  ยาว  1,065  เมตร  
ค านวณที่ตารางเมตรละ  500  บาท  เป็นจ านวนเกือบล้านแล้ว  เหลือเพียงอีก
ล้านกว่าๆ  บล็อกกับสะพานจะท าได้หรือไม่  จึงต้องการที่จะทราบในเรื่องนี้  
เพ่ือที่ต้องการจะบอกให้เพ่ือนสมาชิกฯ  ได้มีการรับทราบกันบ้าง  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านอ่ืน  จะน าเสนอต่อที่ประชุมขอเชิญได้ครับ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆ   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) เชิญได้ครับ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอด   
(นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง) จน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอขอบคุณ  ท่าน  สุรศักดิ์  เดชะราช  ที่มี

ความหวังดีให้กับทางสมาชิกฯ  ทุกท่าน  เพราะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามานั่งรับ
ฟังอยู่ด้วย  ส าหรับเรื่องโครงการผมได้มีการย้ าเสมอว่า  การประมาณการจะต้อง
ยึดระเบียบเป็นหลัก  งานที่จ าเป็นจะต้องผ่านสภาฯ  จะต้องท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ด้วย  คือจุดประสงค์ส าคัญ  หากจ าไม่ผิดนะ  ณ  ตอนนั้นได้มีผู้ซื้อซองประมาณ  
5- 6  ราย  แต่กรณีงานอีออคชั่นจะต้องมีการเคาะราคา  แต่ผมไม่ทราบว่าใน
ครั้งจะเคาะได้ใคร  ดังนั้นในกรณีการค านวณราคากลาง  ขอฝากเรื่องไว้กับท่าน
ปลัดเทศบาลต าบลชะมายด้วย  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณให้มีการก าชับผู้ที่
มีหน้าที่ตามค าสั่งในการประมาณการ  โดยไม่ต้องไปกดราคา  เพราะหากมีการ
ประกาศ  ณ  ตอนนั้นจะต้องมีผู้รับจ้างด้วย  ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นราคาที่ต่ า
เกินไป  ดังทีท่างท่านสมาชิกฯ  กล่าวถ้าหากมีผู้รับจ้างก็จะเป็นประโยชน์กับทาง
เทศบาลต าบลชะมายมาก  เพราะราคางบประมาณ  ณ  ตอนนั้นที่สองล้านเจ็ดฯ  
แต่ราคาตอนที่ประกาศอยู่ที่สามล้านกว่า  ผมจึงขอฝากในกรณีเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ในการค านวณราคา 
ให้ยึดระเบียบ  แต่ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านสมาชิกฯ  ด้วยที่เป็นห่วง  ผมใน
ฐานะนายกฯ  ก็ได้ดูแลทั้งหมดอยู่แล้วในการกระจายงบประมาณ  โดยจะให้
ความเป็นธรรมทั้งสองเขต  ซึ่งงบประมาณในปีที่ผ่านมาได้มีการน างบไปลงใน
กรณีส านักงานใหม่เป็นจ านวนมาก  แต่ก็ได้มีการกระจายงบไปในทุกเขต  ใน
เรื่องของการน าเข้าเทศบัญญัติงบประมาณปี  2557  ก็ฝากท่านสมาชิกฯ  ทุก
ท่านด้วย  หากเห็นความเดือดร้อนบริเวณไหน  ถ้าหากทุกท่านไม่ได้ติดภารกิจ  
ในช่วงบ่ายผมจะขอเวลา  เพื่อจะได้มานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องแผนฯ  เพราะทางคณะ
บริหารฯ  จะได้มีการสั่งการมายังกองช่างได้ด าเนินการประมาณการเพ่ือน าเข้า
เทศบัญญัติฯ  โดยการมานั่งปรึกษาหารือกันนอกรอบ  และต้องขอฝากเจ้าหน้าที่
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ผู้รับผิดชอบ  ให้ด าเนินการตรวจสอบและประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านอ่ืน  จะน าเสนอต่อที่ประชุมขอเชิญได้ครับ  หากไม่มีผมมีเรื่องภาย 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ในหมู่บ้าน  เรื่องเก่ียวกับเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย  เรื่องการควบคุมการ

เลี้ยงสัตว์  ช่วงนี้มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการปล่อยปละละเลยสัตว์  
ทางผมเอง  ผู้ใหญ่บ้าน  และท่านเลขาฯ  ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน  เรื่อง
การปล่อยปละละเลยควายให้ไปท าลายข้าวของการเกษตรเป็นจ านวนมาก  จึง
ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจ านวนมาก  จึงต้องขอฝากเรื่องนี้ไว้กับทางท่าน
นายกฯ  ด้วย  โดยจะให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการในเรื่องนี้  เพราะ
ได้รับความเดือดร้อนเกือบทั้งหมู่บ้าน  โดยขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วย  นะครับ 

   มีท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะน าเสนอบ้างขอเชิญได้ครับ  ขอเชิญ  ท่าน  
พรรษา  วิเศษอักษร 

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

สภาเทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ท่านประธานสภาฯ  ครับ  ผมต้องการที่จะ
กล่าวชมเชยในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมในการเดินเทิดพระเกียรติ  ในวันที่  12  
สิงหาคม  2556  โดยมีสมาชิกฯ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่และพนักงาน  ลูกจ้าง  
เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  จึงขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  ซึ่งหวั ง
ว่าในวันที่  5  ธันวาคม  2556  คงจะได้รับความร่วมมือโดยมีผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนที่มากว่านี้นะครับ      

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

ลุล่วงไปด้วยดีครับ  ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑1.0๐ น. 
 

                                             (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        ( นายประสงค์   พรหมวันรัตน์) 
                                                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย  

 

                                              (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายจุมพฎ กิ่งจันทร์) 
                                                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
                                            (ลงชื่อ)                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายสมคิด       จุ้ยนุ่ม) 
                                                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 



๑๑ 

 
                                            (ลงชื่อ)                                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                         (นางสวาท   ณ สุวรรณ) 

                                                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย  
 

                                            (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายธ ารงค์ศักดิ์        ชาญอาวุธ) 
                                                       ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย                        


