
๑ 

 
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 2  

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

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลชะมาย  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๖  วัน อังคาร ที่  ๑9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมช่วยกันดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑   
(นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ) ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  วัน  อังคาร  ที่  ๑9  กุมภาพันธ์  

พ.ศ.๒๕๕๖  ว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง  ขอเชิญครับ  หากไม่มีขอมติ 
รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  

ประธานสภาฯ  ไม่มี  
(นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ)    

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระที่  4  ในเรื่องอ่ืน ๆ  มีท่านสมาชิก  ท่านผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วม 
(นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ) ประชุม  ประชาคม  ผู้ใหญ่บ้านท่านใด  จะเสนอแนะอะไรบ้างเชิญครับ   
   ช่วงนี้เป็นฤดูฝน  เกิดฝนฟ้าคะนองกรรโชกแรง  สร้างความเดือดร้อนให้กับ

ชาวบ้าน  ผมต้องการให้ทางผู้บริหารได้แจ้งแผนในการเฝ้าระวังในการแก้ไข
ปัญหา  ว่าหากเกิดปัญหาแล้ว  จะสามารถแจ้งได้ท่ีใด  กับเจ้าหน้าที่ท่านใด  งาน
ฝ่ายไหน  ขอเชิญท่านนายกฯ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับเรื่องของแผนการเตรียมความพร้อม  

ในกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ก็จะขอน าเรียนในที่ประชุม  ว่าทางคณะบริหารฯ  
ได้จัดเตรียมประสานทางงานฝ่ายป้องกันฯ  ให้บริการ  สามารถแจ้งภัยได้ตลอด  
24  ชั่วโมง  ทางผมจะคุยกับทางงานป้องกันฯ  อีกครั้ง  และในส่วนของเรื่อง
เครื่องจักรกล  เช่น  รถ  JCB  กรณีท่ีมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการใช้จ่ายเงิน  ใน 

 
               ... / การที ่



๒ 

 
  การที่พนักงานต้องอยู่เวร  เนื่องจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  หากไม่มีเจ้าหน้าที่

อยู่อาจจะเกิดความเสียหายและอาจจะโดนต าหนิ  จากผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือชาวบ้านได้  แต่ที่มีฝนตกในขณะนี้  จะได้รับปัญหาอยู่  3  จุด  ใหญ่ๆ  คือ 

1. บริเวณแยกโรงเรียนพาณิชยการฯ  ทางคณะผู้บริหารก็ได้เร่งรัดให้ผู้รับ
จ้าง  รีบเร่งด าเนินการ     

2. บริเวณหลังเขาตาเล่ง  ซึ่งเป็นเขตต่อกับเทศบาลเมืองทุ่งสง  ผมได้พบ
กับทางผู้รับจ้าง  ได้แจ้งว่าจะเริ่มลงมือท างานในวันนี้   

3. บริเวณ  ซอยคอกวัว  ผมได้มีการปรึกษาหารือกับทางท่านรองนายกฯ  
นายวันชัย  รัตนบุรี  เนื่องจากได้มีเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถมารายงาน  
ว่าได้พบแหล่งน้ าระบายไม่ทัน  แต่เหตุไม่น่าจะเกิดจากการท่วมขัง  ทาง
คณะผู้บริหารฯ  ก็ได้มีการก าชับทางคนขับรถ  JCB  ไว้แล้ว  แต่สาเหตุ
ที่ส าคัญก็น่าจะเกิดจากท่อตันมากกว่า  เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงครั้งหนึ่งแล้ว  เนื่องมาจากท่อระบายน้ าตัน   

  ในส่วนงานอ่ืนๆ  ทางสมาชิกท่านใดมีปัญหาก็ให้ติดต่อสอบถาม  
ทางคณะผู้บริหารฯ  ได้โดยตรงเพราะทางคณะผู้บริหารฯ  จะได้มีการออกค าสั่ง
ให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน    
โดยในขณะนี้ทางงานป้องกันฯ  ได้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการ  3  ท่าน  ทาง
คณะผู้บริหารฯ  จึงขอฝากกับทางท่านรองปลัดฯ  ให้ช่วยด าเนินการเรื่องนี้ให้
ด้วย  ว่าจะมีการตกลงกันเช่นไร  จะให้ทางข้าราชการทั้ง  3  ท่าน  เข้าเวรเป็น
ผลัด  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เหมาะสม  โดยให้  นายพยงค์  วงศ์แก้ว  ไว้
เป็นหลักเนื่องจาก  เครื่องจักรกล  รถ  JCB  เป็นเรื่องส าคัญ  ส่วนในเรื่องอ่ืนๆ  
ทางคณะผู้บริหารฯ  เห็นแล้วว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไร  เพราะสามารถรับมือได้  
เนื่องจากได้มีการปรึกษาหารือกับทางสมาชิกอยู่เป็นประจ า  และชาวบ้านทาง
คณะผู้บริหารฯ  เองก็ได้เข้าไปสอบถามความเป็นอยู่  ความเดือดร้อนต่างๆ  อยู่
สม่ าเสมอ  แต่เนื่องจากสาเหตุที่ส าคัญในขณะนี้  คือเรื่องก าลังพลของทาง
เทศบาลต าบลชะมายเอง  มีปริมาณน้อย  ณ  ตอนนี้ได้มีการรอให้มีการจัดสอบ  
เพ่ือจัดสรรหาบุคคลเข้ามาร่วมงานเพ่ิมเติม  ประมาณ  3  ต าแหน่ง  เนื่องจาก
ตามระเบียบจะต้องเน้นในส่วนที่อยู่ในกรอบอัตราก าลังก่อนจะมีการจัดซื้อจัด
จ้างลูกจ้างตามโครงการได้  เพราะเช่นนั้นจะเป็นการผิดระเบียบ  ซึ่งทางคณะ
ผู้บริหารฯ  ได้เล็งเห็นแล้วว่าในส่วนของพนักงานจ้าง  ลูกจ้างตามโครงการจะรับ
เพ่ิม  6  ต าแหน่ง  ในส่วนของงานอนามัยและคนงานทั่วไป  ซึ่งอีกไม่นานน่าจะ
คงเรียบร้อยและงานก็คงจะเป็นระบบดีขึ้น  ซึ่งในเรื่องของงานป้องกันฯ  ฝาก
ทางท่านรองปลัดฯ  ดูแลให้ด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯ  ก็ได้มีการเสนอให้ข้าราชการเข้าเวร  โดยแบ่งเป็น  3  พลัด  พลัด 
(นายธ ารงคศ์ักดิ์  ชาญอาวุธ)  ละ  8  ชั่วโมง  เพ่ือให้ความสะดวกในการประสานงานในการติดต่อ  หากมีกรณี

ฉุกเฉิน  เชิญท่าน  พรรษา  วิเศษอักษร 

            ... / สท.ต า 



๓ 

 
 
สท.ต าบลชะมาย เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายพรรษา วิเศษอักษร)  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายพรรษา วิเศษอักษร สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลชะมาย เขต ๑  ผมขอฝากเรื่องไว้กับทางท่านนายกฯ  ผ่านทาง
สภาว่าเรื่องเวลาเร่งด่วน  ที่คลองที่มีน้ าท่วม  ซึ่งเมื่อวานผมได้เดินทางผ่านไป
และมีฝนตกหนัก  จึงอยากจะขออนุเคราะห์กับทางท่านนายกฯ  ให้ช่วย
ด าเนินการลอกคลองที่เป็นชุมชนไปลงคลองที่เป็นนา  เพราะกลัวว่าอาจจะมีฝน
ตกลงมาหนักอีก  จึงขออนุเคราะห์ให้มีการลอกคลองเป็นการเร่งด่วน  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง  ขอเชิญครับ   
(นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ)  ขอเชิญท่าน  สมนึก  เกิดช่วย 

รองประธานสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายสมนึก  เกิดช่วย)  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายสมนึก  เกิดช่วย  รองประธานสภาฯ  

ผมยากจะเสนอเกี่ยวกับงานป้องกันฯ  ผมมีความประสงค์จะให้ทางเทศบาล
ต าบลชะมาย  ได้จัดท าเอกสารเพ่ือใช้เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ  โดยจัดท าเป็นรายชื่อและเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ  แจกจ่ายให้กับทางคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาฯ  และร่วมถึงผู้น า  
คณะกรรมการหมู่บ้าน  หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงท ี ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯ  ได้เสนอในการจัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ไว้แล้วเพ่ือจะได้อ านวยความ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ)  สะดวก  มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนออีกบ้างไม่ครับ  เชิญได้ครับ  
 เชิญท่าน  พรรษา  วิเศษอักษร 

สท.ต าบลชะมาย เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายพรรษา วิเศษอักษร)  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายพรรษา วิเศษอักษร สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลชะมาย เขต ๑  ผมขอเสนอเรื่อง  การส่งเอกสาร  เนื่องปัจจุบันนี้
ทางสมาชิกฯ  มักจะไม่ค่อยจะได้รับหนังสือเอกสาร  ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องไป
ปฏิบัติหน้าที่แบบเร่งด่วน  หรืออาจจะเป็นกรณีที่ทางเทศบาลต าบลชะมายได้มี
การจัดท ากิจกรรม  ทางสมาชิกมักจะไม่ได้รับทราบข่าวเลย  จะต้องมีการ
สอบถามกันเอาเอง  จึงรบกวนฝากเรื่องหนังสือเอกสารต่างไว้กับทางคณะ
ผู้บริหารฯ  ด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องข้อมูลข่าวสาร  หนังสือเอกสารต่างๆ  ที่ผ่านมายังทางกิจการสภาฯ   
(นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ)  ก็ขอฝากทางท่านนายกฯ  ช่วยก าชับเรื่องนี้ด้วย  เนื่องจากบ้างครั้งได้รับเสียง

สะท้อนมาจากทางสมาชิก  เช่นกรณีที่จะต้องมีการประชุมหรืออบรมเป็นกรณี
เร่งด่วน  ทางสมาชิกได้รับเอกสารแจ้งเป็นเวลากระชั้นชิดมาก  ซึ่งอาจจะมีการ
เตรียมตัวไม่ทัน  แล้วเกิดผลเสียหายได้ 

 
                      ... / นายก 



๔ 

 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในเรื่องของเอกสารทางผมเองได้มีการคุยกับ

ทางท่านปลัดและรองปลัดฯ  อยู่เป็นประจ าว่าควรจะให้ความส าคัญกับฝ่าย
การเมืองด้วย  เรื่องหนังสือเอกสารผมขอฝากกับทางท่านรองปลัดฯ  ว่าให้ทาง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ให้ระยะเวลาในการแจ้งหนังสือเอกสาร  และขอฝากเรื่อง
กรณีที่ข้าราชการเดินทางไปติดต่อราชการจังหวัด  หากไม่เป็นการจ าเป็นหรือไม่
เป็นการเร่งด่วนมาก  ควรจะให้มีการรวบรวมเอกสารไว้แล้วให้จัดส่งอาทิตย์ละ
ครั้งเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ  แต่ให้หันมาให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องส่ง
หนังสือเอกสาร  เช่นหนังสือเชิญประชุม  หรือเอกสารการท าประชาคมให้มากขึ้น  
เพราะบ้างครั้งอาจจะได้รับผลเสียหายกับทางข้าราชการทางการเมืองได้  จึ งขอ
ฝากเรื่องกับทางท่านรองปลัดฯ  ให้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาก าชับดูแลด้วย  
ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ ส าหรับในเรื่องหนังสือเอกสาร  ผมขอกล่าวถึงในส่วนของกิจการสภาฯ  ที่ได้ 
(นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ) ประสบมา  อย่างเช่น  ในกรณีให้เดินทางไปอบรมที่โรงแรมลิกอร์  ในเรื่อง  เพ่ิม

ศักยภาพฯ  จึงขอฝากกับทางท่านรองปลัดฯ  เพราะบ้างครั้งการจัดส่งหนังสือ
มายังทางสมาชิกฯ  ได้มีการส่งมาแต่เพียงหนังสืออย่างเดียว  แต่ไม่ได้มีการแนบ
รายละเอียดต่างๆ  มาให้ด้วย  ผมจึงขอฝากไว้ด้วย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมเชิญได้ครับ  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ 

รองปลัดเทศบาลต าบลชะมาย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(นายปรีชา  บุญรักษา) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายปรีชา  บุญรักษา  รองปลัดฯ  ใน

กรณีเรื่องหนังสือเอกสารต่างๆ  ผมได้มีการก าชับบ่อยครั้งในการประชุม
ประจ าเดือน  สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาของทางเราคือ  เรื่องการบริหาร  เพราะทางผมมี
การสั่งการไปแล้ว  เจ้าหน้าที่มักจะเพิกเฉยไม่ค่อยจะปฏิบัติตามค าสั่ง  ไม่
ด าเนินการ  จนบ้างครั้งงานที่มอบหมายไปก็หายเงียบไป  ผมจึงยากจะขอหารือ  
หาทางแก้ไขปัญหาว่า  เวลามีการประชุมสภาฯ  ในครั้งต่อไป  ขอให้เชิญทาง
หัวหน้าส่วนงานร่วมเข้าประชุมด้วยทุกครั้ง  เพ่ือจะได้รับทราบปัญหาว่าทางท่าน
สมาชิกฯ  ได้รับปัญหาอะไรบ้างในการปฏิบัติงานของทางราชการ  เพ่ือจะได้
น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุดที่ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ทางสมาชิกสภาฯ  ก็ขอฝากเรื่องหนังสือเอกสารไว้กับทางคณะผู้บริหารฯ  ด้วย 
(นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ) มีท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติมอีกบ้างไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร ท่าน  
  สมาชิกผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมทุกท่าน ท าให้การประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ครับ ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๐.๓๐ น. 
 

                                             (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        ( นายประสงค์   พรหมวันรัตน์) 
                                                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย  

 



๕ 

 
                                              (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                        


