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เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมกระผม  นายธ ารงค์ศักดิ์   ชาญอาวุธ  ประธานสภาเทศบาล
ต าบลชะมาย  ได้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี    ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ขอสวัสดีท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านหัวหน้าส่วน  ตลอดจน  ก านัน 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาคม  ทุกท่านนะครับ  เรื่องที่ประธานสภาฯ  แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบในวันนี้  ไม่มีครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    

-  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะมาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  วัน  จันทร์  ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมช่วยกันดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวัน  จันทร์  ที่  23  กันยายน  

๒๕๕๖  ว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง  ขอเชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑0 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง     ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะมาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  วัน  ศุกร์  ที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมช่วยกันดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ครั้งที่  2/๒๕๕๖  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวัน  ศุกร์  ที่  27  กันยายน  

๒๕๕๖  ว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง  ขอเชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑0 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง     ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

 3.1.  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖   
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ตามมาตรา  ๖๒  วรรคสาม   

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  3.1  เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย   เรื่อง    
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.๒๔๙๖   แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   ตามมาตรา   ๖๒   วรรคสาม   
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  ตามที่สภาเทศบาลต าบลชะมาย  ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ของเทศบาลต าบล 
ชะมาย  ซึ่งสภาเทศบาลต าบลชะมายได้มีการประชุมไปตามระเบียบของสภา
เทศบาลต าบลชะมาย  โดยในชั้นรับหลักการ  (วาระที่ 1 )  สมาชิกฯ  ก็ได้มีการ
ลงมติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  และในล าดับขั้นแปรญัตติและลงมติตรา
ร่างดังกล่าวเป็นเทศบัญญัติ  (วาระที่  2 และ 3 )  ได้มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  และได้มีการน าส่งร่างดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้
ความเห็นชอบ  แต่ขณะนี้ได้มีหนังสือแจ้งกลับมาจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในกรณีร่างดังกล่าวว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ลงนามให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  
ของเทศบาลต าบลชะมาย  โดยได้แจ้งรายละเอียดในหนังสือให้น าร่างดังกล่าวมา
ท าการพิจารณาตาม  มาตรา  62  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ผมจะอ่านรายละเอียดให้ที่ประชุมได้
ท าความเข้าใจกันอีกครั้ง 

  หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  ด่วนที่สุด  ที่  นศ  0023.4/24079  ลง
วันที่  29  ตุลาคม  2556  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  

  ตามที่อ าเภอทุ่งสงแจ้งว่า  เทศบาลต าบลชะมายได้ส่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ซึ่งสภาเทศบาลได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบตราเทศบัญญัติ  ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2556  เมื่อวันที่  27  กันยายน  
2556  เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  นั้น  

  จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า  การตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ของเทศบาลต าบลชะมาย  ในขั้นตอนการ
ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  จาก
ตรวจสอบหนังสือนัดประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณในวาระที่  1  
ตามหนังสือที่  นศ  55101/ว 15  ลงวันที่  15  กันยายน  2556  นัดประชุม
สภาเทศบาลต าบลชะมายในวันที่  23  กันยายน  2556  เป็นการนัดประชุม
เป็นหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม
วันและได้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมดังกล่าว  โดย
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  ข้อ  23  และข้อ  24  
แล้ว  แต่ตามหนังสือนัดประชุมดังกล่าวและระเบียบวาระการประชุมได้ระบุว่ามี
การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ซึ่งไม่ปรากฏตามหนังสือนัดประชุมว่า
ได้มีการส่งส าเนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณพร้อมกับเอกสารประกอบโครงการ
ต่างๆ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย  จึง
พิจารณาเห็นว่าการไม่ส่งส าเนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี



๓ 

 

งบประมาณและกรณีการไม่จัดท าบัญชีแสดงปริมาณงาน  (ปร. 4)   และสรุปผล
การประมาณราคาก่อสร้าง  (ปร. 5)  ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย
หรือไม่จัดท าไว้ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชะมายเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลชะมายตรวจดูเพ่ือเป็นข้อมูลในการอภิปรายและการยื่นขอแปรญัตติใน
ขั้นตอนการด าเนินการของคณะกรรมการแปรญัตตินั้น  เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  ข้อ  43  และหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2557  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 2550  ลงวันที่  21  
มิถุนายน  2556  ข้อ  4  ซึ่งก าหนดให้การจัดท างบประมาณเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาลให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยโครงการประเภทการก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  ให้จัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการโดยแสดงราคากลางค่าวัสดุ  ครุภัณฑ์  ค่าแรงและราคาต่อ
หน่วย  และต่อมาในการประชุมพิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3  จาการ
ตรวจสอบหนังสือนัดประชุม  ตามบันทึกข้อความ  ด่วนที่สุด  ที่  นศ  55101/ว 
18  ลงวันที่  25  กันยายน  2556  นัดประชุมวันที่  27  กันยายน  2556  
เวลา  09.30  น.  เป็นการแจ้งนัดประชุมเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลชะมายทราบล่วงหน้าน้อยกว่าสามวัน  โดยที่ไม่ปรากฏว่าเป็นการประชุม
อันรีบด่วน  จึงเป็นการนัดประชุมไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2554  ข้อ  23  และในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557  ของเทศบาลต าบลชะมาย  จากตรวจสอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ของเทศบาลต าบล 
ชะมาย  ได้ประมาณการรายรับไว้  110,000,000  บาท  มีรายรับจริงในปี  
พ.ศ.2556  จ านวน  79,111,031.27  บาท  จึงเป็นการจัดท าประมาณการ
รายรับโดยตั้งยอดเงินรวมทั้งปีไม่ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
โดยเฉพาะในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปได้ประมาณการรายรับหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปไว้จ านวน  50,000,000  บาท  ในขณะที่ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  
มีรายรับจริงในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพียงจ านวน  11,615,256.56  บาท  
จึงเป็นการตั้งงบประมาณโดยการประมาณการรายรับในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
โดยมียอดประมาณการที่สูงมากจึงท าให้ยอดรวมประมาณการรายรับของทั้งปี
เ พ่ิมขึ้นสูงตามไปด้วย  โดยไม่สามารถอ้างอิงหลักเกณฑ์ใดในการจัดตั้ ง
งบประมาณในลักษณะดังกล่าวได้  และไม่มีความเป็นไปได้ที่เงินอุดหนุนทั่วไปใน
แต่ละปีงบประมาณจะเพ่ิมขึ้นตามที่เทศบาลต าบลชะมายจัดท าประมาณการ
รายรับไว้  แม้ว่าจะยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล  
เงินที่ได้รับจัดสรรในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปก็จะไม่ได้รับจัดสรรเพ่ิมขึ้นมากนัก  
เนื่องจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น  (ก.ก.ถ.)  โดยที่ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะได้รับจัดสรรเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  27.77  ของรายได้สุทธิของรัฐบาล  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  เพียงร้อยละ  0.50  เท่านั้น  จึง
เป็นไปไม่ได้ที่รายรับในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาลต าบลชะมายจะ
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  จากที่รับจริง  11,616,256.56  บาท  
เป็นรับจริง  50,000,000  บาท  ตามที่ได้ประมาณการไว้ในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  และเมื่อได้พิจารณาการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลชะมายแล้ว  เห็นว่าได้ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายไว้เท่ากับประมาณการรายรับ  ซึ่งเป็นการจัดท างบประมาณ
แบบสมดุล  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้สูงสุดในงบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง)  ประมาณการรายจ่ายไว้   50,744,500  บาท  
โดยเฉพาะกองช่างตั้งงบลงทุนไว้  40,220,000  บาท  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตั้งไว้  40,220,000  บาท  ซึ่งอาจจะเป็นยอดเงินที่ได้ตั้งสูงเกินจริง
ในด้านรายรับในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แล้วน ามาประมาณการรายจ่ายในงบ
ลงทุน  จึงเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่จะได้รับจริง  
แม้ว่าจะเป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล  (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  แต่เมื่อด้าน
รายรับไม่มีรายได้เข้ามาเท่ากับท่ีได้ประมาณการไว้แบบเกินจริง  ด้านรายจ่ายก็ไม่
มีเงินให้ตั้งจ่ายเพ่ือด าเนินการตามแผนงานรายการที่ก าหนดในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ  ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายในการบริหารงบประมาณเพ่ือการจัดท า
บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นธรรมกับประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย  ไม่มีงบประมาณเพียงพอ  ชัดเจน  แน่นอน  และ
เป็นไปได้ในการด าเนินการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลต าบลชะมายไปแล้ว  จึงเป็นการจัดท างบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2543  และ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  
ที่  มท 0808.2/ว 2550  ลงวันที่  21  มิถุนายน  2556  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาแล้วจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  62  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ.
2552  ไม่ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2557  ของเทศบาลต าบลชะมาย  และให้ส่งคืนเทศบาล
ต าบลชะมายด าเนินการตามมาตรา  62  วรรคสาม  และให้แจ้งให้หัวหน้า
หน่วยงานทุกหน่วยงานและปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของ
เทศบาลต าบลชะมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  และนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย
ในฐานะผู้อนุมัติ ให้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลชะมายชี้ แจ้งการจัดท า
งบประมาณที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหนังสือให้แล้วเสร็จ  
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ในระหว่างการพิจารณาของสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

          ว่าที่  ร.ต.ฐิตวัฒน  เชาวลิต 
         รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ตามหนังสือที่ทางจังหวัดแจ้งมา  ได้แจ้งมาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ไม่ให้
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2557  ตามที่สภาเทศบาลต าบลชะมายได้เสนอไปเพ่ือขอความเห็นชอบ  
สมาชิกฯ  ท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ขอเชิญท่านจุมพฎ  กิ่งจันทร์ 

สมาชิกสภาฯ  เขต ๒ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายจุมพฎ  กิ่งจันทร์) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายจุมพฎ  กิ่งจันทร์  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๒  ขออนุญาตอภิปรายในประเด็นกรณีที่ทางจังหวัด
แจ้งว่าทางเทศบาลต าบลชะมายไม่ส่งส าเนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ให้สมาชิกฯ  ได้ท าการพิจารณาล่วงหน้าก่อน
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชะมายนั้น  ข้อเท็จจริงตามประเด็นดังกล่าวนั้นสมาชิก
ทุกท่านได้รับส าเนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๕๗  พร้อมกับวันที่ได้รับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันตามที่สมาชิกฯ  ทราบดีอยู่
แล้วเป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญได้ครับ   ส าหรับการส่งร่างเทศ   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ)  บัญญัติฯ  ที่ทางจังหวัดแจ้งกลับมานั้น  สมาชิกฯ  ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าทาง

คณะผู้บริหารได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้กับสมาชิกฯ  ทุกท่านท าการ
พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสามวันเป็นการเรียบร้อยแล้วนะ
ครับ  มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายเชิญได้ครับ  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลต าบล
ชะมาย   

ปลัดเทศบาลต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายสุทธิพร  รสมาล)ี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายสุทธิพร  รสมาลี  ปลัดเทศบาลต าบล

ชะมาย  ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ตามที่ประธานสภาฯ  ได้อ่าน
รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๕๗  โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  กระผมจะขอสรุปประเด็นตามหนังสือดังกล่าวว่า  เป็นเรื่องที่
ทางจังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   

มาตรา  ๖๒  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วย
กับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่าง
เทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณี
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและ
ส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น 
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้
ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรค
หนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืน
ไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติ
เดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ 
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้
บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภา
เทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตก
ไป 

  ตามมาตรา  ๖๒  วรรคแรก  ในกรณีที่สภาเทศบาลต าบลชะมาย  ได้มีมติ
เห็นชอบตราร่างเทศบัญญัติ  ในวาระที่  ๓  แล้วนั้น  ให้สภาส่งร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวไปยังอ าเภอเพ่ือส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่สภาได้
ลงมติเป็นการเรียบร้อยตามห่วงเวลาที่ก าหนดแล้ว 

  ในวรรคสอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติแล้วส่งคืนร่างให้
สภาเทศบาล  แต่กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

  ส่วนวรรคสาม  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืน
ไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่  ให้
ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็น
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เทศบัญญัต ิและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป ซึ่งเป็นกรณีตามประเด็นที่
ทางสภาเทศบาลต าบลชะมายได้ท าการพิจารณาอยู่ในขณะนี้  ในกรณีผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ตามเหตุผลที่ประธานสภาฯ  ได้อ่านรายละเอียดและ
เอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมที่ทุกท่านมีอยู่ขณะนี้  แต่ตามมาตรา  ๖๒  วรรค
สามในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบให้ส่งร่างเทศบัญญัติให้สภาเทศบาล
ท าการพิจารณาใหม่  ถ้าสภายืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งปัจจุบันสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายมี
ทั้งหมด  ๑๒  ท่าน  คะแนนเสียงสองในสามจะต้องไม่น้อยกว่า  ๘  เสียง  ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ฉบับนี้ก็จะมี
ผลตามมาตรา  ๖๒  วรรคสาม  แล้วหลังจากนั้นประธานสภาฯ  ก็จะต้องส่งร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีต าบลชะมายลงนามใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัติ  ซึ่งหนังสือจังหวัดที่ ได้แจ้งมาว่าไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ  ของ
เทศบาลต าบลชะมายมีประเด็นดังนี้ 

  ประเด็นแรก  เป็นกรณีที่แจ้งว่าสภาเทศบาลต าบลชะมายไม่ได้ส่งส าเนาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ให้สมาชิกฯ  
ได้ท าการพิจารณา  ซึ่งลักษณะการปฏิบัติจริงแล้ว  ทางสภาเทศบาลต าบลชะมาย
ได้มีการน าส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕๗  ให้สมาชิกพิจารณาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว 

  ประเด็นที่สอง  เป็นกรณีที่แจ้งว่าทางเทศบาลต าบลชะมายไม่ได้มีการจัดท า
บัญชีแสดงปริมาณงานแบบ  ปร.๔  และ  ปร.๕  คือแบบประมาณการ  ซึ่ง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบ  โดยจะใช้หลักเกณฑ์
ตามมติ  ครม. ในการค านวณราคาประมาณการแบบใหม่  โดยทางผมได้มีการ
สอบถามงานกองช่าง  ไดร้ับค าชี้แจงมาในกรณีนี้จะใช้ส าหรับงานก่อสร้างทุกชนิด  
ซึ่ ง งบประมาณในปี   ๒๕๕๗  ที่ เทศบาลต าบลชะมายได้จัดท ามี เ พียง   
5  โครงการ  โดยหลักเกณฑ์ค านวณราคาประมาณการแบบใหม่ได้มีการก าหนด
ใช้ตั้งแต่ปี  ๒๕๕๖  เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งหมด  ซึ่งทางกองช่างได้มีการจัดท าไว้
เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือจะน ามาชี้แจงและตอบข้อสงสัยให้กับทางสมาชิกฯ  ได้รับ
ทราบ  

  ประเด็นที่สาม  ในกรณีการนัดประชุมอันรีบด่วน  ซึ่ งเป็นประเด็นที่
ประธานสภาฯ  หรือสภาเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ  ที่จะท าการก าหนดว่ากรณีใดเป็นการ
นัดแบบรีบด่วนหรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   

ข้อ  ๒๓  การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ท าเป็นหนังสือ  หรือ
จะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูท้ี่ไมไ่ด้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้ง
นัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอัน



๘ 

 

รีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วน
ไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้งใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย 

การประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุม  ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุม
ของสภาท้องถิ่น 

    หมายความว่าถ้าประธานสภาฯ  ได้มีการนัดประชุมสภาครั้งต่อไปในที่
ประชุมครั้งสมัยประชุมแล้วนั้น  ถือว่าสมาชิกสภาที่ได้เข้าร่วมประชุมได้ทราบโดย
ทั่วกันแล้วในที่ประชุม  แต่หากมีสมาชิกสภาคนใดไม่ได้เข้าประชุมในครั้งดังกล่าว  
จะต้องมีการท าหนังสือแจ้งนัดประชุมให้ทราบล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า
สามวัน  ซึ่งในการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะมายในครั้งสมัยวิสามัญ  สมัยที่  
๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ประธานสภาฯ  ได้มีการนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลชะ
มายสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  ในวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖  
และในวันประชุมดังกล่าวสมาชิกฯ  ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน  จึงถือได้ว่ามี
การรับทราบการนัดประชุมครั้งถัดไปโดยทั่วกันแล้ว   

  ประเด็นสุดท้าย  ในกรณีที่มีการจัดท าหรือจัดตั้งงบประมาณรายรับในปี  
๒๕๕๗  ไว้สูงโดยไม่ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณปีที่ผ่านมา  ท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลชะมายจะท าการชี้แจงอธิบายให้กับท่านสมาชิกฯ  ทุกท่าน
ได้ท าความเข้าใจกันเป็นการต่อไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านปลัดเทศบาลต าบลชะมายได้ชี้แจ้งไปบางประเด็นแล้วนะครับ  ต่อไปขอเชิญ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอดจน   
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง  นายกเทศมนตรี

ต าบลชะมาย  ตามท่ีท่านประธานสภาฯ  ได้มีการนัดประชุมในครั้งนี้  เป็นไปตาม
ประเด็นต่างๆ  ที่สมาชิกฯ  บางท่านได้อภิปรายไปแล้ว  และตามที่ท่าน
ปลัดเทศบาลต าบลชะมายได้มีการน าเรียนต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  ผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ขอชี้แจงรายละเอียดให้กับที่ประชุมทราบในเรื่อง
การจัดตั้งงบประมาณสูงเกินจริงนั้น  ซึ่งสมาชิกสภาทุกท่านเองก็ได้มีการจัดท า
ร่างเทศบัญญัติหรือเทศบัญญัติมาหลายครั้ง  ซึ่งย้อนไปในปี  พ.ศ.2555  ทาง
เทศบาลต าบลชะมายได้จัดตั้งงบประมาณไว้  50  ล้านเศษ  และในปี  2556  
ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ที่  96  ล้านเศษ  ซึ่งหากเปรียบเทียบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะ
อยู่ที่ประมาณ  66  %  ที่เพ่ิมข้ึนมา  แต่ในปีพ.ศ.2557  ได้จัดตั้งงบประมาณไว้
ที่  110  ล้านบาท  ซึ่งหลักระเบียบในการจัดท างบประมาณให้ค านวณจาก
ฐานข้อมูล  คือประมาณการรายรับของปีที่ผ่านมา  ปี  2556  ที่ได้จัดตั้ง
งบประมาณไว้ที่  96  ล้านเศษ  เป็นฐานในการจัดท างบประมาณ  แต่ตาม
หนังสือที่ทางจังหวัดได้แจ้งมานั้น  ทางจังหวัดได้ยึดจากรายรับจริงของ
ปีงบประมาณ  2556  ที่ยอด  79  ล้านกว่า  เป็นข้อมูลที่ได้มาภายหลังที่ทาง
สภาเทศบาลต าบลชะมายได้มีการลงมติให้ตราร่างดังกล่าวเป็นเทศบัญญัติแล้ว  
(วาระที่สาม)  ในวันที่  27  กันยายน  2556  แต่ยอด  79  ล้านกว่า  เป็นยอด
ที่เข้ามาในวันสิ้นปีงบประมาณ  ในวันที่  30  กันยายน  2556  โดยในการ



๙ 

 

จัดท าประมาณการดังกล่าว  เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วในการตั้ง
งบประมาณโดยต้องยึดตามระเบียบจากฐานข้อมูลมาค านวณประมาณการรายรับ  
ไม่ใช่เป็นการน ารายรับจริงของปีที่ผ่านมามาค านวณ  แต่เพ่ือต้องการให้เกิดความ
สมบูรณ์ตามหนังสือของจังหวัดที่ส่งมา  ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
งบประมาณก็ไม่สามารถที่จะทราบล่วงหน้าได้ว่าในวันสิ้นปีงบประมาณทาง
เทศบาลต าบลชะมายจะมีรายรับจริงที่ยอดเท่าไร  เนื่องจากการจัดท าร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณจะต้องมีการจัดท าก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ข้อ  23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  
และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น  แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

เม่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดท า
เป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม    
นั้นก็คือภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดท าร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  จะต้องมีการจัดท าก่อนวันที่  
30  กันยายน  2556  และวิธีการจัดท างบประมาณไม่ได้ค านวณจากรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมา  แต่จะต้องค านวณจากประมาณการรายรับของปีที่ผ่านมา  ปี  
2556  ได้ตั้งประมาณการไว้ที่  96  ล้านบาทเศษ  ในปี  2557  ได้ตั้ง
ประมาณการไว้ที่  110  บาท  ซึ่งยอดเพ่ิมขึ้นจากปี  2556  เพียงประมาณ  
13  %  เท่านั้น  ผมขอตั้งขอสังเกตให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่านได้ท าการ
พิจารณา  เพราะการท างานของสภา  ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่งบประมาณของ
เทศบาลต าบลชะมายนั้น  ถือได้ว่าเป็นการท างานร่วมกันเพ่ือตอบสนอง
เจตนารมณ์ของประชาชนชะมายทุกท่าน  และกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ให้
ความเห็นชอบในปีงบประมาณ  2557  นั้น  ที่ผมทราบมาทางจังหวัดตรัง  หาก
ผมจ าไม่คลาดเคลื่อนจะเป็น  อบจ.ตรัง  ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบ
เช่นกัน  แต่สภาก็ได้ด าเนินการตามมาตรา  62  วรรคสามเช่นกัน  ที่ผมแจ้งต่อที่
ประชุมให้รับทราบก็เพ่ือชี้แจงว่าในการจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบล 
ชะมาย  ไม่ได้มีการตั้งยอดเกินและส่งผลเสียหายต่อประชาชนแต่อย่างใด  
นับตั้งแต่ผมได้เข้ามาเป็นผู้บริหารขอสอบถามกับสมาชิกสภาทุกท่านว่าในการ
บริหารงานที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับพ่ีน้องประชาชนหรือไม่ส าหรับ
ประเด็นแรก  ส่วนประเด็นที่สองในวิธีคิดงบประมาณ  เทศบาลต าบลชะมายได้มี
การด าเนินถูกต้องหรือไม่นั้น  ผมขอยืนยันว่าได้มีการด าเนินการไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบก าหนดไว้  และในเรื่องการด าเนินการของสภาเทศบาลต าบลชะมาย  
สมาชิกสภาก็ได้มีการด าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ  แต่บางประเด็นนั้นจะ
เห็นได้ว่าทางผู้ตรวจไม่ได้ดูรายละเอียดในการด าเนินการของสภาเทศบาลต าบล
ชะมายอย่างรอบคอบ  ผมขอท าความเข้าใจให้ย้อนกลับไปเมื่อครั้งสมัยประชุม  



๑๐ 

 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2556  ทางสภาเทศบาลต าบลชะมายได้ท า
การพิจารณาขอขยายเวลาการจัดท าร่างเทศบัญญัติดังกล่าวออกไปโดยมีก าหนด
ถึงวันที่  30  กันยายน  2556  ซึ่งในการด าเนินการลงมติในวาระที่สามของร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าวได้มีการนัดประชุม  ในวันที่  27  กันยายน  2556  นั้น  
หากดูวันตามปฏิทินวันที่  30  กันยายน  2556  เป็นวันจันทร์และเป็นวัน
สุดท้ายในการขอขยายเวลาดังกล่าวซึ่ งเป็นเ วลาที่กระชั้นชิดมาก  ทาง
ประธานสภาฯ  จึงได้ท าการพิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าเพ่ือความเหมาะสมและให้ทัน
กับการขอขยายเวลาไว้ควรจะนัดประชุมในวันดังกล่าวตามที่ได้แจ้งไว้ในที่ประชุม
ครั้งที่ท าการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2556  ในวันที่  23  
กันยายน   2556  แล้ว  แต่หนังสือแจ้งประชุมดังกล่าวตามที่จังหวัดแจ้งเหตุผล
มานั้น  เป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนย่ าวันนัดประชุมกับทางสมาชิกสภาทุกท่านเท่า
นั้นเองโดยแจ้งไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  ซึ่งในประเด็นนี้ท าให้ทางเจ้าหน้าที่หลาย
ท่านจะต้องท างานให้ระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นกว่าเดิม  เพ่ือไม่ให้เกิด
เรื่องแบบนี้ขึ้นอีก  ซึ่งผมเองกล้าที่จะยืนยันว่าสภาเทศบาลต าบลชะมายมีความ
เข้มแข็งมากและพร้อมที่จะท างานร่วมกับทางคณะผู้บริหาร  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนชะมายทุกคน  และฝากกับที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นทาง
ท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  กองช่าง  และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องใช้
ความระมัดระวังในการด าเนินงานด้วยกันทุกฝ่ายในการจัดท างบประมาณในปี
ต่อๆ  ไปด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ได้ชี้แจงพร้อมอธิบายหลักเกณฑ์ในการจัดท า 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) งบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกฯ  ผู้บริหารท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม

เชิญได้ครับ  ส าหรับในกรณีประเด็นหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งการ
ไม่ให้ความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผมจะสรุปใจความส าคัญเป็น
ประเด็นดังนี ้

  1.  กรณีที่ทางจังหวัดแจ้งมาว่าทางสภาเทศบาลต าบลชะมาย  ไม่ได้ส่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ให้ทางสมาชิก
สภาท าการพิจารณาก่อนประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  โดยมีสมาชิกสภาได้ลุกขึ้นขอ
อภิปรายในประเด็นดังกล่าวว่าสภาเทศบาลต าบลชะมายได้ด าเนินการจัดส่งร่าง
ดังกล่าวให้สมาชิกสภาท าการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ถูกต้องแล้ว 

  2.  ในกรณีการจัดท าหนังสือนัดประชุมด่วน  ตามรายละเอียดที่ปลัดเทศบาล
และนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ได้มีการชี้แจงอภิปรายแล้ว  เพราะตามห่วง
เวลาที่ได้มีการขอเปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2556  ได้
ก าหนดไว้นับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  2556  ถึง  วันที่  30  กันยายน  
2556  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นห่วงเวลาที่ความกระชั้นชิดมาก  และได้มีการ
พิจารณาเรื่องที่ส าคัญ  ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายในการบริหารราชการ
และไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ  เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยทางผม  นายกเทศมนตรี  รวมถึงท่าน



๑๑ 

 

ปลัดเทศบาลต าบลชะมาย  ได้เดินทางไปชี้แจ้งกรณีดังกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด  
เพ่ือขอค าชี้แนะในการด าเนินการต่อไปในกรณีดังกล่าว  ท่านได้มีค าแนะน าให้
ด าเนินการตามมาตรา  62  วรรคสามครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมเชิญได้ครับ  ตามมาตรา  62  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  เพ่ือท าการพิจารณาในครั้งนี้  ขอเชิญท่านพรรษา  
วิเศษอักษร   

สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายพรรษา วิเศษอักษร) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายพรรษา  วิเศษอักษร  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ผมเห็นว่าควรจะคงร่างเทศบัญญัติฉบับเดิมไว้  
เนื่องจากมีความสมบูรณ์และเหมาะสมอยู่แล้ว  จึงเห็นควรแนะน าต่อสภา
เทศบาลต าบลชะมายให้ยืนยันลงมติตามมาตรา  62  วรรคสาม  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  เพ่ือส่งให้
นายกเทศมนตรีต าบลชะมายท าการลงนามบังคับใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป  
ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) อภิปรายเพ่ิมเติมแล้ว  ผมขอให้ทางเลขานุการสภา  ท าการนับสมาชิกสภาในที่

ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เพื่อจะขอลงมต ิ

เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นางสวาท   ณ  สุวรรณ) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางสวาท  ณ  สุวรรณ  เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลชะมาย  ได้มีการตรวจนับสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมพร้อมกับ
ประธานสภาฯ  มีทั้งหมด  11  คน  ลาประชุม  1  คน  ถือได้ว่าครบองค์ประชุม
คะ  

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม   ผมจะขอให้สมาชิกสภาท าการ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ลงมติที่ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมครับ  ให้เลขานุการสภานับคะแนน 

เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นางสวาท   ณ  สุวรรณ) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉนั  นางสวาท  ณ  สุวรรณ  เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลชะมาย  มีผู้ลงมติร่วมประธานสภาฯ  มีจ านวน  11  เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
งดออกเสียง    - เสียง 

 

ประธานสภาฯ ได้มีการลงมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  11  เสียง  ซึ่งตามมาตรา  62  วรรค 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) สาม  ได้ก าหนดไว้ว่า…ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่…  สภา
เทศบาลต าบลชะมายได้มีสมาชิกสภาเข้าประชุมในวันนี้ทั้งหมด  11  ท่าน  กรณี
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามนั้น  จะต้องไม่น้อยกว่า  8  เสียง  ดังนั้นมติที่ประชุม



๑๒ 

 

ถือว่าเป็นเอกฉันท์  การด าเนินการต่อไปทางสภาเทศบาลต าบลชะมายจะส่งร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีต าบลชะมายลงนามใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  3.๒  การขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง   

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  3.2  การขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอดจน   
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง  นายกเทศมนตรี

ต าบลชะมาย  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล 

ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  มีความเห็นควรจะต้องเสนอ  ญัตติขอ
อนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล  ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

หลักการ  ตามที่เทศบาลต าบลชะมาย  ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เพ่ือขออนุญาตท ากิจการนอกเขตเทศบาล  ตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมแบบ
บูรณาการ  ตามหนังสือ  ที่  นศ  52204/ว 3469  ลงวันที่  30  ตุลาคม  
2556 

เหตุผล   ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้แจ้งขอมายังเทศบาลต าบลชะมาย  
เพ่ือให้ท าการพิจารณาอนุมัติให้ความยินยอมแก่เทศบาลเมืองทุ่งสงในกรณีที่จะ
ขอเข้ามาด าเนินการ  จะใช้เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
การเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุม  และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียทั้งด้านชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่  ในกรณีที่เกิดเหตุอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน
หรือน้ าป่าไหลหลาก  หรือในกรณีมีการน้ าระบายไม่ทันช่วงที่ฝนตกหนักเกิดน้ า
ล้นตลิ่งในช่วงฤดูดังกล่าวนั้น  เพื่อเข้ามาด าเนินการตามโครงการดังกล่าว  ในช่วง
เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมายในการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางระบายน้ าที่ผ่านฝาย
ควนกรด  เพื่อท าการแก้ปัญหาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุมแบบบูรณา
การ  ต่อไป     

   ดั งนั้ น   เ พ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  จึงขอเสนอญัตติดังกล่าว  เพ่ือให้สภาเทศบาล
ต าบลชะมายได้พิจารณาอนุมัติต่อไป   

   ในกรณีการขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล  เป็นการขอรับความยินยอม
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  เพ่ือเข้าด าเนินการท ากิจการนอกเขตพ้ืนที่ในส่วนที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย  ในการรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นช่วงระยะเวลา
ข้างหน้านี้  หากสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญครับ   

ประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  ได้เสนอญัตติ  ขออนุมัติท ากิจการนอกเขต
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) เทศบาล  สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 



๑๓ 

 

 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
งดออกเสียง    - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา  3.3  พิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสามัญเพิ่มเติม  
เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  ตามมาตรา  24  วรรคหนึ่ง 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  3.3  พิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสามัญเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ถูก 
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ต้องตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ตาม  

  มาตรา  ๒๔   ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภา
เทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลครบตามจ านวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและ
รองประธานสภาเทศบาล 

กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลา
ในวรรคสอง หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภา
เทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้
มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผมขอให้ทางสภาเทศบาลต าบลชะมายได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่  4  ประจ าปี  2556  เพ่ิมเติม  เชิญเสนอได้ครับ  

สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายพรรษา วิเศษอักษร) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายพรรษา  วิเศษอักษร  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ผมเสนอให้มีการประชุมก าหนดสมัยสามัญ  สมัย
ที่  4  ประจ าปี  2556  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2556  ถึง  30  ธันวาคม  
2556  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ี  คุณพรรษา  วิเศษอักษร  ได้เสนอในสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   
(นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ)  ประจ าปี  2556  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2556  ถึง  30  ธันวาคม  2556   
 มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเชิญได้ครับ  หากไม่มีผมขอผู้รับรอง

ตามท่ี  คุณพรรษา  วิเศษอักษร  เสนอด้วยครับ   
 

ผู้รับรอง ๑. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ สมาชิกสภาเทศต าบลชะมาย  เขต  ๒ 
 ๒. นายทวีศักดิ์ ปานมี  สมาชิกสภาเทศต าบลชะมาย  เขต  ๒   

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมจะขอมติที่ประชุมในการ 



๑๔ 

 

(นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ)  ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2556  ตั้งแต่วันที่   
1  ธันวาคม  2556  ถึง  30  ธันวาคม  2556  ขอมติความเห็นชอบด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง     ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ  ข้อมูลใดกับทางสภาเทศบาลต าบลชะมายขอเชิญ   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ได้  ขอเชิญได้ครับ  ขอเชิญท่านจุมพฎ  กิ่งจันทร์   

สมาชิกสภาฯ  เขต ๒ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายจุมพฎ  กิ่งจันทร์) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายจุมพฎ  กิ่งจันทร์  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๒  ขณะนี้ใกล้จะครบสองปีที่ทางคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาได้เข้ามาร่วมกันท างานเพ่ือตอบแทนพ่ีน้องประชาชนที่ให้โอกาสเข้า
มาท างานแทน  ผมขอเรียนด้วยความเคารพว่าการเลือกตั้งที่ผ่านไปแล้วนั้นก็ให้
ถือว่าจบไปแล้ว  อยากจะให้ทุกท่านหันหน้ามาร่วมกันท างานเพ่ือตอบแทนพ่ีน้อง
ประชาชนโดยความกลมเกลียวกันดีกว่านะครับ  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ  ข้อมูลใดกับทางสภาเทศบาลต าบลชะมายขอเชิญ   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ได้  ขอเชิญได้ครับ  ขอเชิญท่านพรรษา  วิเศษอักษร   

สมาชิกสภาฯ  เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายพรรษา วิเศษอักษร) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายพรรษา  วิเศษอักษร  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลชะมาย  เขต  ๑  ผมขอเสนอในกรณีตามสี่แยกต่างๆ  ตามที่พ่ีน้อง
ประชาชนฝากมาต้องการจะให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจารจร  ผมจึงอยากจะขอ
อนุเคราะห์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ  ข้อมูลใดกับทางสภาเทศบาลต าบลชะมายขอเชิญ   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) ได้  ขอเชิญได้ครับ  ขอเชิญนายรักพงศ์  จารุภูมิ  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

กองช่าง 

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายรักพงศ์   จารุภูมิ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายรักพงศ์  จารุภูมิ  รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการกองช่าง  ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้รับทราบในกรณี  ถนน 
ทุ่งสง- นาบอน  มีมติตัดงาน/ตัดเงิน  จ านวนเงิน  ๑๖๔,๒๓๖.๒๓  บาท  ในส่วน
ที่ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินได้ตามรูปแบบและสัญญาจ้าง  เนื่องจากมีฐานราก
ของเสาไฟฟ้า  ท่อเมนต์ประปา  ท่อสายน าส่งเคเบิลขององค์การโทรศัพท์ในส่วน
คอนกรีตฐานรากเสาไฟฟ้า  ได้มีการแจ้งไฟฟ้าทุ่งสงให้ด าเนินการเคลื่อนย้ายแนว
เสาไฟแล้ว  แต่ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด  จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อน
ต าแหน่งหรือลดจ านวนบ่อพัก  คสล.  ในบางช่วงระยะการวางบ่อพัก  คสล.  
ตามหน้างานจริงและได้ท าบันทึกแก้ไขสัญญาจ้างแล้ว  โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง



๑๕ 

 

ตกลงท าบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่  ๓๓/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖  ข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อตกลงว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างานวางท่อ
ระบายน้ าริมถนนทุ่งสง – นาบอน  (ช่วงจาก  ทม.  ทุ่งสง - หน้าซอยรักเกียรติ์ 
หมู่ที่  ๗  โดยวางท่อระบายน้ า  คสล.  (มอก.  ชั้น  ๓)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐  เมตร  จ านวน  ๕๑๐  ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก  จ านวน  ๕๑  แห่ง
และรางระบายน้ า  คสล.  รูปตัววี  กว้าง  ๑.๐๐  เมตร  ความยาว  ๔๗๐.๐๐ 
เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลชะมายพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย 
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน  และวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจน
อุปกรณ์ต่างๆ  ชนิดดี  เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

ข้อ  ๔  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง  จ านวนเงิน  ๒,๒๐๐,๐๐๐

บาท  (สองล้ านสองแสนบาทถ้ วน )   ซึ่ ง ได้ รวมภาษีมู ลค่ า เ พ่ิมจ านวน 
๑๔๓,๙๒๕.๒๔  บาท  ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็นหลักเกณฑ์  และก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ  ดังนี้ 

งวดสุดท้าย  เป็นจ านวน  ๒,๒๐๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท า
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ใน  ข้อ  ๑๘ 

และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ 
ข้อ  ๑  ข้อตกลงว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างานวางท่อ

ระบายน้ าริมถนนทุ่งสง - นาบอน  (ช่วงจาก  ทม.  ทุ่งสง - หน้าซอยรักเกียรติ์ 
หมู่ที่  ๗  โดยวางท่อระบายน้ า  คสล.  (มอก. ชั้น  ๓)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐  เมตร  จ านวน  ๕๑๐  ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก  จ านวน  ๓๕  แห่ง
และรางระบายน้ า  คสล.  รูปตัววี  กว้าง  ๑.๐๐  เมตร  ความยาว  ๕๐๘.๐๐ 
เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลชะมายพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย 
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน  และวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจน
อุปกรณ์ต่างๆ  ชนิดดี  เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

ข้อ  ๔  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ ว่ า จ้ า งตกลงจ่ ายและผู้ รั บจ้ า งตกลงรั บ เ งิ นค่ าจ้ า ง   จ านวน เ งิ น 

๒,๐๓๕,๖๒๖.๓๖  บาท  (สองล้านสามหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบหก
สตางค์)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน  ๑๓๓,๑๗๑.๘๒  ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็นหลักเกณฑ์และ
ก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ  ดังนี้ 

งวดสุดท้าย  เป็นจ านวน  ๒,๐๓๕,๖๒๖.๓๖  บาท  (สองล้านสามหมื่นห้าพัน
หกร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบหกสตางค์)  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว



๑๖ 

 

เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่
ก าหนดไว้ใน  ข้อ  ๑๘ 

และให้ถือว่าบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาจ้าง  เลขที่  ๓๓/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ทราบครับ  มีท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติมอีกบ้างเชิญได้ครับ  หากไม่มีผมขอขอบ   
(นายธ ารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ) คุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็น  คณะผู้บริหารฯ  ท่านสมาชิกสภา  และผู้ที่เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ที่ท าให้การประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ  ผมขอปิด
ประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา   ๑1.3๐ น. 
 

 
                                             (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                        


