รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 ประจาปี 2558
วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
...................................................
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผูม้ าประชุม
ชื่อ - สกุล
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
นายสมนึก เกิดช่วย
นางสวาท ณ สุวรรณ
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
นายธรรมนูญ จุติชอบ
นายพรรษา วิเศษอักษร
นายประสงค์ พรหมวันรัตน์
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
นายสมคิด จุ้ยนุ่ม
นายสลัด พรหมดนตรี
นายทวีศักดิ์ ปานมี

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายวันชัย รัตนบุรี
นายฉัตรพล วัชรคิรินทร์
นายร่าน ชูแก้วร่วง
นายสุทธิพร รสมาลี
นายปรีชา บุญรักษา
นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์
นางสุนีย์ เทพคง
นางพิจิตร อุษาสุมงคล
นางนาถยา ชัยกิจ
นายจวน เทพคง

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ประธานชุมชนนาหม่อมแก้ว

เริม่ ประชุม เวลา 09.30 น.
นางสวาท ณ สุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

- เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 ประจาปี พ.ศ.2558 มีสมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อ

-2มาประชุมครบองค์ประชุม ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดเทียน
ธูป บูชาพระรัตนตรัยและทาหน้าที่ประธานในการประชุมต่อไป
( ประธานสภาจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย )
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ - ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร ผู้อานวยการกองทุกท่าน หัวหน้าส่วน
ประธานสภาเทศบาล
ราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้สภาเทศบาลตาบลชะมาย
ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558
ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลชะมาย
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
--- ไม่มี --ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558
ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
- ขอให้ท่านสมาชิกและท่านคณะผู้บริหาร ได้ตรวจดูในรายงานการประชุม
ว่ามีส่วนใดที่จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคา ก็ขอเชิญได้ครับ ขอให้ท่านสมาชิก
ได้ ตรวจดูในรายงานการประชุมเพราะว่าได้ประชุมไปครั้งที่แล้วมีเรื่องสาคัญ
อยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ดูรายละเอียดของตัวเลข
หรือว่ารายละเอียดที่สาคัญ ขอให้ตรวจดูรายละเอียดด้วยครับ.. มีไหมครับ
ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 ประจาปี พ.ศ.2558
เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558) มีสมาชิกท่านใดที่จะเพิ่มเติมถ้อยคามีไหม
ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ ใครเห็นชอบ
ยกมือครับ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
เป็นอันว่าสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
-- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีค่ ณะกรรมการทีส่ ภาท้องถิ่นตัง้ ขึน้ พิจารณาเสร็จแล้ว
-- ไม่มี -ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องทีเ่ สนอใหม่
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รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ - ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมายทุกท่าน
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรี
ตาบลชะมาย ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลานาเสนอร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายละเอียดดังนี้
ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลชะมายมีความจาเป็นจะต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลชะมาย
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ และ 3 ) พ.ศ.2543
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์
และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้นแล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ง
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม
และจัดทาร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถ
ทีจ่ ะนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ
“สาหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณา
แล้วเห็นว่าจะไม่สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไปเสนอต่อสภาได้
ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นต่อประธานสภา
เทศบาลก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน”
เหตุผล
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลชะมายพิจารณาเห็นว่าแผนงาน/โครงการ
ในแผนพัฒนาเทศบาลที่เสนอผ่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมีจานวนมาก
และมีโครงการในส่วนที่ต้องจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารเทศบาล
จึงพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และตรวจสอบความเหมาะสม
ของโครงการก่อนพิจารณางบประมาณ เพื่อให้ครอบคลุมการบริการสาธารณะ
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นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

นายสุทธิพร รสมาลี
ปลัดเทศบาล

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งอาจทาให้
ไม่สามารถจัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 เสนอสภาเทศบาลได้ทันตามระเบียบฯ กาหนด ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 24 คณะผู้บริหารจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติขยายเวลา
การนาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 จึงนาเสนอต่อสภาเพื่อให้สภาได้รับทราบ
และจะได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ..
- สาหรับในระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลานาเสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่านนายกก็ได้ยื่นญัตติ
ขอขยายเวลาไปแล้ว ในส่วนของสภาเพื่อให้สภาได้พิจารณา มีสมาชิกท่านใด
ที่จะขออภิปรายหรือสอบถามในเรื่องของการขอขยายเวลาในการเสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอเชิญได้นะครับ
สาหรับในญัตติขอความเห็นชอบขอขยายเวลานาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งในวันนี้ก็มีท่านปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ในสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ผมจะถามไปยังเจ้าหน้าที่
งบประมาณในเรื่องของห้วงเวลาในการขอขยาย ซึ่งท่านนายกก็ได้ขอขยาย
เป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ผมจะให้ท่านปลัดได้ไขข้อข้องใจ
เพราะว่าหลังจากหากเจ้าหน้าที่งบประมาณว่าท่านนายกได้ยื่นขอความเห็นชอบ
ในการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คือถ้าสภาได้
ให้ความเห็นชอบไปแล้วภายใน 7 วันจะต้องยื่นไปทางจังหวัดและอีก 15 วันให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาในห้วงระยะเวลาในการขอขยายนี้ผมจะให้ท่านปลัด
ได้พูดในเรื่องนี้ว่ามีห้วงเวลาในการขอขยายหรือไม่ ขอเชิญท่านปลัดครับ..
ในกรณีที่ไม่สามารถทาได้ภายใน 30 กันยายน ให้ท่านปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
งบประมาณได้ให้รายละเอียดกับสภาได้เข้าใจ ขอเชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะ
ผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องของการขออนุมัติขยายเวลา
นาเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาท้องถิ่นในกรณีที่ไม่สามารถ
เสนอได้ทัน ในญัตติที่ท่านนายกได้ยื่นต่อสภาก็ได้ให้รายละเอียดไว้
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์
และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาร่าง
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นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

นางสวาท ณ สุวรรณ
เลขานุการสภา
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
มติทปี่ ระชุม

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นแล้วว่า ไม่สามารถ
ที่จะนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะ
เวลาที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้รายงานนายอาเภอหรือ
ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภา
ท้องถิ่นและการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอานาจอนุมัติให้
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ขอบคุณครับ
- ท่านปลัดก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องการจัดทางบประมาณ ในเรื่องของการขอขยาย
เวลาการนาเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายที่ผมถามก็เพราะว่าบางครั้งเพราะว่า
สภาก็ไม่ได้ทราบอะไรเกี่ยวกับหนังสือสั่งการแต่เข้าใจว่าระเบียบก็คือระเบียบ
แต่ว่าหนังสือสั่งการต่าง ๆ บางครั้งสภาก็ไม่ได้รับทราบด้วย เพราะถ้าหากเกิด
ผิดพลาดขึ้นมา ตอนนี้ที่ผมพูดไว้เบื้องต้นว่าการใช้อานาจต่าง ๆ ของทางรัฐบาล
หรือว่าทางกระทรวงมีอานาจเด็ดขาด ถ้าหากผิดพลาดอย่างไรจะได้แก้ไขได้
- สาหรับในระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลานาเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีสมาชิกท่านใด
ที่จะขออภิปรายหรือว่าจะสอบถามเรื่องใด ขอเชิญได้ครับ
- ถ้าไม่มี ผมจะขอความเห็นชอบนะครับ ตามระเบียบการประชุมในการลงมติ
เรื่องใด ๆ ก็ให้มีการตรวจนับจานวนสมาชิก ขอให้ท่านเลขาช่วยนับสมาชิกในที่
ประชุมด้วยนะครับ
- ได้นับจานวนสมาชิกในที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกครบองค์ประชุม
- ในลาดับต่อไป ผมจะขอความเห็นชอบนะครับ ในระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ
ขอความเห็นชอบขยายเวลานาเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ที่ประชุมเห็นชอบขยายเวลานาเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ไปเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลชะมาย
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นางนาถยา ชัยกิจ
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ

ซึ่งจากเรื่องเดิมสภาของเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งสมาชิกได้หมดวาระลง รายละเอียดผมจะให้
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงานได้กล่าวถึงระเบียบต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการ
คัดเลือกจากสภา ในส่วนของคณะกรรมการในส่วนต่าง ๆ คือ
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย จานวน 3 ท่าน
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
จานวน 3 ท่าน ขอเชิญผู้อานวยการกองวิชาการครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมายที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านตลอดจนคณะผู้บริหาร ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 8 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
ก็คือ 2 คณะ ซึ่งเดิมสภาได้คัดเลือกไปแล้ว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบล
ชะมายได้ครบวาระเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ส่วนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย ซึ่งครบวาระในวันที่ 28 ตุลาคม
2558 กองวิชาการจึงนาเรื่องนี้มาเพื่อเสนอประธานสภาเพื่อให้สภาได้คัดเลือก
ถ้าตามระเบียบสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด 6 ท่าน จากครั้งที่แล้วคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย มีนายประสงค์
พรหมวันรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2 นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1 และนายสมคิด จุ้ยนุ่ม สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลชะมาย เขต 2 ส่วนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
มี นายเดชณ์ ชาญอาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1 นาย
ธรรมนูญ จุติชอบ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1 และนางสวาท
ณ สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1 ซึ่งคณะกรรมการทั้ง
2 ชุดนี้ ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมีหน้าที่ในการจัดทาร่าง
แผนพัฒนาเทศบาลและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาล ส่วนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีหน้าที่กาหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-7รวมถึงรายงานผลจากการติดตามให้ท่านนายกเทศมนตรีทราบและให้
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลทราบและประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ส่วนขั้นตอนตามระเบียบที่กล่าวมาก็คือ
ขัน้ ตอนในสภา มีการนัดประชุมสภา
1. การประชุมต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
2. การเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจานวน
อย่างน้อย 2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความ
ยินยอม
3. ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจานวน ให้ถือว่าบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจานวนที่
กาหนด ให้ประธานในที่ประชุมแจ้ง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการ
เสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจานวนที่กาหนด
4. ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้
ได้รับการเสนอชื่อจานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน
5. เมื่อตรวจนับคะแนนแล้วผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจนครบจานวนที่กาหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลาดับเดียวกัน
หลายคนทาให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่
เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนน
เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลากตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด หลังจากได้รับการ
คัดเลือกแล้ว
6. ให้ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมายมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้
นายกเทศมนตรีทราบเพื่อออกคาสั่งต่อไป
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงานก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของระเบียบ
และวิธีการคัดเลือก ในขั้นตอนแรกผมจะให้สภาได้เสนอชื่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตาบลชะมายอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1
ข้อ 8 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน ขอให้สภา
ได้เสนอชื่อผู้รับรอง 2 ท่าน ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบล
ชะมาย จานวน 3 ท่าน ขอเชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายเดชณ์
ชาญอาวุธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายธรรมนูญ จุติชอบ ครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ

-8ผูร้ บั รอง
นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
ผูร้ บั รอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมนึก เกิดช่วย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
ผูร้ บั รอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
มติทปี่ ระชุม

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

1. นายสมคิด จุย้ นุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
2. นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
- กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ นายกเทศมนตรี เพื่อนสมาชิกสภาและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพรรษา วิเศษอักษร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ขอเสนอ นายสมคิด จุ้ยนุ่ม
- ขอผู้รับรองด้วยครับ
1. นายสมนึก เกิดช่วย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
2. นายธรรมนูญ จุตชิ อบ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
- ท่านที่ 3 ขอเชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายสมนึก เกิดช่วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายเดชณ์
ชาญอาวุธ ครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ
1. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
2. นายทวีศักดิ์ ปานมี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
- สภาก็ได้เสนอมาแล้ว จานวน 3 ท่าน มีใครจะเสนออีกบ้างไหมครับ
- ถ้าไม่มี ตามที่สภาได้เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 8 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสามคนตามที่สภาได้เสนอมาจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายธรรมนูญ จุติชอบ
2. นายสมคิด จุ้ยนุ่ม
3. นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
- ตามที่สภาได้คัดเลือกมา จะขอความเห็นชอบจากสภานะครับ ตามที่สภาได้
เสนอมา จานวน 3 ท่าน ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
- ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมายก็เลือกได้ไปแล้วนะครับ
ต่อไปเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

-9-

นางสวาท ณ สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
ผูร้ บั รอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
นายประสงค์ พรหมวันรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
ผูร้ บั รอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
นายสลัด พรหมดนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
ผูร้ บั รอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจานวน 3 ท่าน ขอให้สภา เสนอชื่อได้เลยครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสวาท ณ สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ขอเสนอ นายสมนึก เกิดช่วย
- ขอผู้รับรองด้วยครับ
1. นายพรรษา วิเศษอักษร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
2. นายเดชณ์ ชาญอาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
- ต่อไปท่านที่ 2 ขอเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตลอดจนผู้บริหาร ผมขอเสนอ นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
- ขอผู้รับรองด้วยครับ
1. นางสวาท ณ สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
2. นายสลัด พรหมดนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
- ต่อไปท่านที่ 3 ขอเชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอ นายประสงค์ พรหมวันรัตน์
ครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ
1. นายสมนึก เกิดช่วย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
2. นายธรรมนูญ จุตชิ อบ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
- ตามที่สภาได้เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่สภาคัดเลือก จานวนสามท่าน ก็เป็นไปตามรายชื่อดังนี้ครับที่ได้เสนอมา
1. นายสมนึก เกิดช่วย
2. นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
3. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์
- ผมจะขอความเห็นชอบจากสภาตามที่สภาได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย ใครเห็นชอบยกมือครับ

- 10 มติทปี่ ระชุม

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางนาถยา ชัยกิจ
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
- ก็ได้มาแล้วนะครับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมายและคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมายสามท่าน
นะครับ สาหรับในระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนอ
ใด ๆ บ้างครับ ไม่ว่าเรื่องไฟฟ้า ถนนหนทาง หรือเรื่องอื่นใด ขอเชิญได้ครับ
- ขอเชิญคุณเดชณ์ ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน จะสอบถามผู้
อานวยการกองวิชาการและแผนงานว่า คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้ครบ
วาระเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 แต่ที่ได้มีการประชุมไปแล้วหลังวันที่ 20
จะมีผลอย่างไรบ้าง
- เรียนท่านสมาชิกนะคะ ที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม คือจะมีแนวทางว่าหากยัง
ไม่มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา สามารถใช้คณะกรรมการชุดเก่า
ไปพลางก่อนได้
- มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกบ้างครับ ขอเชิญได้ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ท่านนายกและฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ช่วงนี้
ฝนยังไม่ตกมาก ผมขอฝากท่านนายกและฝ่ายบริหาร มีชาวบ้านขอฝาก
มาพูดในสภาว่าจะต้องทาในช่วงนี้ เรื่องขุดลอกคลองในคลองนา ช่วงฝั่งร้าน
ขายไก่ก่อนถึงสี่แยก เพราะกลัวน้าจะมาจากข้างบนแล้วจะท่วมในคลองนา
ขอความกรุณาจากท่านนายกและฝ่ายบริหารด้วยนะครับเพราะฝนยังไม่ตกมาก
ช่วงนี้น่าจะลอกคลองไว้ก่อนก่อนฝนจะตกหนัก ผมไม่มีอะไรมาก ขอบคุณท่าน
นายกไว้ล่วงหน้านะครับ ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับในระเบียบวาระที่ 7 ครับ
ขอเชิญได้ครับ
- ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ผู้อานวยการ
กองทุกท่าน ท่านปลัด ท่านรองปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ช่วยให้การ
ประชุมในนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ/..
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ประสงค์ พรหมวันรัตน์
( นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จุมพฎ กิ่งจันทร์
( นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สมคิด จุ้ยนุ่ม
( นายสมคิด จุ้ยนุ่ม )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จุมพฎ กิ่งจันทร์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตาบลชะมาย

สภาเทศบาลตาบลชะมาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1/2558 ประจาปี พ.ศ.2558 ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 ประจาปี
พ.ศ.2558 ในวันที่
เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

ธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย

