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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย
สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ ที่ 1/2558 ประจาปี 2558
วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
...................................................
ผูม้ าประชุม
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
นายสมนึก เกิดช่วย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
นางสวาท ณ สุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
นายธรรมนูญ จุติชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
นายสุรศักดิ์ เดชะราช
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
นายประสงค์ พรหมวันรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
นายสมคิด จุ้ยนุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
นายสลัด พรหมดนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
นายทวีศักดิ์ ปานมี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายวันชัย รัตนบุรี
นายฉัตรพล วัชรคิรินทร์
นายร่าน ชูแก้วร่วง
นางสุนีย์ เทพคง
นายชัยเดช เขียวจินดา
นายจวน เทพคง
นายกมล เชยบัวแก้ว
นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์
นางพิจิตร อุษาสุมงคล
นายปรีชา บุญรักษา
นายสุทธิพร รสมาลี

เริม่ ประชุม เวลา 09.30 น.
นางสวาท ณ สุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตาบลชะมาย
ประชาคม หมู่ที่ 4 ตาบลชะมาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล

- เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2558 มีสมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อมาประชุมครบ
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รัตนตรัยและทาหน้าที่ประธานในการประชุมต่อไป
( ประธานสภาจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย )
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ - ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกท่าน ท่านปลัด
ประธานสภาเทศบาล
รองปลัด ตลอดจนประชาคม ผู้ใหญ่บ้านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้สภา
เทศบาลตาบลชะมายได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลชะมาย การประชุมในวันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบวาระ
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล
-- ไม่มี -ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
ประจาปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
- ขอให้ทา่ นสมาชิก ท่านผู้บริหาร ได้ตรวจดูรายงานการประชุมว่ามีส่วนใด
ที่จะเพิ่มเติม หรือแก้ไข ขอเชิญได้ครับ
(-ไม่ม-ี )
- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข ท่านสมาชิกท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงาน
การประชุมโปรดยกมือครับ
( สมาชิกทุกท่านยกมือ )
เป็นอันว่าสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ประจาปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย
- ขอเชิญท่านนายกครับ
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมายและท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลชะมายทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งกระผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีเสนอขอความเห็นชอบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดตามญัตติดังต่อไปนี้
ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย มีความเห็นควรจะต้องเสนอญัตติ
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย
หลักการ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลชะมายได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น
เทศบาลตาบลชะมาย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นั้น
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นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

นายสุทธิพร รสมาลี
ปลัดเทศบาล

เหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลชะมายมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในองค์รวมของการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การรวมกลุ่มของสมาชิกสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทยในการยื่นใบสมัครต่อสันนิบาตเทศบาลได้ระบุในใบสมัครว่า
ต้องได้รับความเห็นชอบความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลชะมายก่อนการ
สมัครเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามวัตถุประสงค์การ
เข้าร่วมต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย จึงขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลชะมาย
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านได้ดูตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ.2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 ซึ่งได้นาเสนอให้สภาพิจารณาต่อไปครับ
- สาหรับในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติไปแล้ว
เพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบในการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับแล้ว
ต้องให้สภาฯ เห็นชอบก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกฯ ส่วนในเรื่องการชาระค่า
บารุงสมาคมก็จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ.2555 ซึ่งเมื่อสภา
ได้ผ่านความเห็นชอบในการสมัครเข้าไปแล้ว ตามระเบียบในข้อ 4 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมได้ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๒) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคม
- มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญได้ครับ
- สาหรับในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติต่อที่
ประชุมไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียด ขอเชิญ
ได้นะครับก่อนที่จะมีการลงมติ
- ท่านปลัดมีรายละเอียดอะไรที่จะเพิ่มเติมบ้างครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นายกเทศมนตรี ท่านรองนายกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน สาหรับ
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เทศบาลแห่งประเทศไทยผมขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมถึงที่มาที่ไป
ของการเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยให้ที่
ประชุมได้เข้าใจ
คาว่า “สมาคมสันนิบาตเทศบาล” หมายความถึง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย อักษรย่อภาษาไทย คือ ส.ท.ท. และภาษาอังกฤษ คือ N.M.T
วัตถุประสงค์ที่จะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก แท้จริงก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการบังคับว่า
เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย แต่ว่าถ้าท่านดูที่วัตถุประสงค์ก็จะเห็นว่าการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสมาคมนั้นจะเกิดประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ 8 ประการ ดังนี้
(1) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาต
เทศบาล
(2) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ องค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ กระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองค์กร
มหาชน
(3) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลใน
ประเทศไทยกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
ต่างประเทศ
(4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นของเทศบาล
(5) ส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล การฝึกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ
การฝึกศึกษา การฝึกงาน การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(6) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของคณะ
กรรมการบริหารของสมาคม กรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการด้านต่าง ๆ ให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของคณะต่าง ๆ
(7) เป็นองค์กรตัวแทนของเทศบาลทั่วประเทศ ในการดาเนินกิจกรรม
ทางการเมืองร่วมกับรัฐบาล รัฐสภา และองค์กรทางการเมืองในระดับชาติ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการออกกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ว่าด้วยการ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-5(8) ดาเนินกิจการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ หรือเป็นรายได้ของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สาหรับสมาชิก มี 2 ประเภท ได้แก่
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย เทศบาล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
เทศบาล
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ องค์การ สถาบันการศึกษา หรือสมาคม
ที่สนใจหรือการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
การที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกและจะต้องให้สภาเห็นชอบเนื่องจากว่า
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ.2555 ซึ่งจะชาระค่าบารุงสมาคมภายใน 1 เดือน
หลังจากได้รับแจ้งจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยแล้วแต่เราจะชาระค่าบารุงได้ก็ต่อเมื่อสมาคมนั้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบการเข้าเป็นสมาชิกโดยสภาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ.2555 ข้อ 4 (2) สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ก็เป็นคุณสมบัติของสมาคม ท่านนายกก็เลยต้องยื่นญัตติเพื่อให้สภาฯ
ได้ให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

มติทปี่ ระชุม

นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- สาหรับในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านนายกก็ได้เสนอญัตติและ
ท่านปลัดก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปราย
หรือสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ
- ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบนะครับ ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอความ
เห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
10
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง
เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มมี ติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เทศบาลตาบลชะมาย สมัคร
เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2558
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถดั ไป
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นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด
วรรค 4 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวันแต่
ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ซึ่งตามระเบียบของเทศบาลกาหนดให้มีสมัยประชุมสี่สมัย สมัยหนึ่ง ๆ ไม่เกิน
สามสิบวัน ซึ่งสมัยแรกก็ได้กาหนดไว้แล้ว คือวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2558
ซึ่งเหลืออีกสามสมัย จะได้ให้สภากาหนดและขอมติจากสภานะครับ
- ขอเชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม
และท่านนายกฝ่ายบริหาร และท่านปลัด กระผมนายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอดังนี้ครับ
สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558
สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2558
สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558
และสมัยแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2559
ขอบคุณครับ
- ท่านพรรษา วิเศษอักษร ได้เสนอสมัยประชุม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2558
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือปี พ.ศ.2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2559
- มีผู้ใดที่จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ
- ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบนะครับ ในเรื่องการกาหนดสมัยประชุมใคร
เห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
10
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง
- สภาเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
- ประชุมหารือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นาชุมชนเข้าร่วมประชุม
พิจารณาเห็นชอบการเข้าร่วมพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
- มีหนังสือด่วนที่สุดจากจังหวัดเรื่องการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
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นายปรีชา บุญรักษา
รองปลัดเทศบาล

อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมหารือผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้นาชุมชนเข้าร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบการเข้าร่วมสนอง
พระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทารายงานการประชุม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวัง
ในฐานะผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ตามตัวอย่างที่แนบท้าย โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
2.1 รายงานการประชุมของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้นาชุมชน
2.2 แผนที่ และข้อมูลพื้นฐานตาบล
3. จัดส่งเอกสารตามข้อ 2 ทั้งหมดไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด จานวน 1 ชุด ซึ่งขั้นตอนต่อไปขอเชิญท่านนายกซึ่งขอให้
ดาเนินการประชุมหารือเพื่อขอความเห็นชอบนะครับ ขอเชิญท่านนายกครับ
- เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันนี้
เพื่อประชุมหารือสมาชิกผู้นาชุมชนเพื่อพิจารณาเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 574 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสรุปการ
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอความเห็นชอบจากการประชุมหารือเพื่อ
ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการนัดประชุม ดังนั้นครั้งต่อไปขออนุมัติใช้ที่ประชุม
แห่งนี้ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้อยากให้ท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นว่าจะเข้าร่วม
หรือไม่ขอให้ที่ประชุมได้หารือกันและขอความเห็นชอบต่อไปนะครับ
- สาหรับโครงการพระราชดารินี้ ขอให้แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับในการ
สมัครเข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิก ผู้นา
ชุมชน ขอให้เสนอความคิดเห็นได้ครับ ขอเชิญครับ
- ขอเชิญท่านปรีชา ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายก และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เห็นโครงการ
แล้วผมก็มองว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ เป็นโครงการที่ดี มาวิเคราะห์ใน
ศักยภาพของพื้นที่ของตาบลชะมายสามารถที่จะไปพัฒนาในเรื่องของศักยภาพ
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ของพื้นที่นั้น เช่น เรามีภูเขาอยู่หลายลูกในเขตเทศบาลตาบลชะมาย ซึ่งถ้าเรา
สามารถที่จะดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดารินี้
ไปพัฒนาศักยภาพที่เรามีอยู่ ภูเขาที่เรามีอยู่ ผมไปดูรายละเอียดโครงการ เรา
สามารถไปเชื่อมโยงไปพัฒนาจุดนั้นได้แล้วจะมีกระบวนการในการเสนอแผนใน
ครั้งนี้ ต้องขอความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสภา ผู้นาชุมชน ต้องทาหนังสือไปที่
ฝ่ายเลขาของโครงการ เมื่อฝ่ายเลขาตอบรับมาแล้วต้องขอพระบรมราชานุญาต
อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้วจะประชุมคณะกรรมการ ซึ่ง
ท่านนายกจะเสนอคณะกรรมการขึ้นไป 1 ชุด เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ
แล้วมีการประชุมคณะกรรมการกาหนดแผนการดาเนินงาน ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรม ซึ่งจะมีแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มี 8 กิจกรรม
ซึ่งจะกาหนดแนวทางไว้มีรายละเอียดอะไรบ้างก็มาประชุมวางแผนกัน ซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ นี้ก็จะเกิดขึ้นหลังจากได้เสนอขอพระบรมราชานุญาตเรียบร้อย
แล้ว ผมคิดว่าในส่วนภูเขาที่เรามีอยู่ ถ้าเป็นโครงการพระราชดาริเราจะสามารถ
ทาสะดวกขึ้นในการจัดการกับภูเขาหรืออาณาเขตที่ใกล้เคียง เช่นปัญหาของการ
บุกรุก คงจะไม่มีใครบุกรุกเข้าไปในเขตโครงการพระราชดาริ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะ
ทาให้ผู้บริหารเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ได้สะดวกขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น ผมขอนา
เรียนคร่าว ๆ เพื่อท่านจะได้มองว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างไร ขอบคุณครับ
- ท่านปรีชา บุญรักษา ก็ได้ให้รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ตามที่ท่านนายกได้กล่าวไปในเรื่องนี้เมื่อเราได้มาประชุมกันใน
วันนี้แล้วก็นาการประชุมในวันนี้โดยไม่ต้องมีการนัดประชุมอีกในการพิจารณา
ขอความเห็นชอบโครงการพระราชดารินี้ ก็ได้เชิญทั้งท่านสมาชิก ผู้บริหาร ผู้นา
ท้องถิ่นได้มาประชุมกันในวันนี้เลย มีท่านสมาชิกหรือผู้นาชุมชนท่านใดที่จะ
นาเสนอเรื่องนี้อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบในที่ประชุม
ในการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ถ้าไม่มีสมาชิก ผู้บริหาร ผู้นาท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน นาเสนอความคิดเห็นเป็น
อย่างอื่นผมจะขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมนะครับในการประชุมหารือ ผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นาชุมชนเข้าร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบการเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใครเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการยกมือ
ครับ
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- เพื่อนาไปสมัครเข้าร่วมการดาเนินโครงการฯ
- สาหรับในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ใครมีเรื่องใดที่จะเสนอต่อที่ประชุมก็ขอ
เชิญได้ครับ
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นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญคุณสลัด ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายสลัด พรหมดนตรี ผมมีเรื่องหารือเกี่ยวกับภาษีที่ดิน บางบ้าน
เสียภาษี ยกตัวอย่างที่ดินประมาณ 23 ไร่ เสียภาษีประมาณ 93 บาทกว่า ๆ
แต่บางบ้านที่ดินประมาณ 8 ไร่ เสียภาษีประมาณ 100 กว่าบาท ทาไม่ถึงมีความ
ต่างกันอย่างนี้ครับ ผมจึงเรียนสอบถามเพียงแค่นี้ครับ
- ขอเชิญท่านนายกครับ
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รายละเอียดประเด็นตามที่ท่านสมาชิกได้เรียนถามในที่ประชุม ในการรับชาระ
ภาษีที่ดิน อยากให้ท่านเข้าใจชัดเจนในรายละเอียดข้อเท็จจริงผมอยากให้ท่าน
สมาชิกเอารายละเอียดมาว่าที่ดินอยู่โซนไหนจะได้ดูให้จบเพราะเรื่องอย่างนี้
จะได้ไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป ฝากผู้อานวยการกองคลังให้ท่านสมาชิกประสาน
ผู้อานวยการกองคลังว่าอยู่โซนไหน ว่าผิดที่เจ้าหน้าที่ของเราหรือเปล่า ถ้าผิด
ที่เจ้าหน้าที่ของเรา ทางกองคลังก็จะต้องปรับปรุง การจัดเก็บภาษีมีผลกระทบ
โดยตรงต่อพี่น้องประชาชน ถ้าผิดที่ผู้แจ้งก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนให้เขาเข้าใจ
ฝากท่านสมาชิกประสานกับผู้อานวยการกองคลังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับ
รายต่อไป และขอฝากเน้นย้า ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนอเรื่องอื่นอีกไหมครับ สาหรับระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
- ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก ผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม หัวหน้า
ส่วนทุกท่านที่ทาให้การประชุมในวันนี้ เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)

ประสงค์ พรหมวันรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
( นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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(ลงชื่อ)

สมคิด จุย้ นุ่ม
( นายสมคิด จุ้ยนุ่ม )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สวาท ณ สุวรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางสวาท ณ สุวรรณ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลชะมาย

สภาเทศบาลตาบลชะมาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 1/2558 ประจาปี พ.ศ.2558 ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 ประจาปี
พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

ธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย

