
   
รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

สมยัสามญั  สมยัที ่๔  ครัง้ที ่๑/๒๕๕๗   ประจ าป ี๒๕๕๗ 
วนัพฤหสับดทีี ่ ๑๔  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  หอ้งประชมุเทศบาลต าบลชะมาย 
................................................... 

 
ผูม้าประชมุ 

ล าดบัที ่   ชือ่  -   สกลุ     ต าแหนง่ 
   ๑.  นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ   ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
   ๒.  นายสมนึก  เกิดช่วย    รองประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
   ๓.   นางสวาท  ณ  สุวรรณ    เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๔.  นายเดชณ์  ชาญอาวุธ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต ๑ 
   ๕.  นายธรรมนูญ  จุติชอบ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต ๑ 
   ๖.  นายพรรษา  วิเศษอักษร    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต ๑ 
   ๗.   นายสุรศักดิ์  เดชะราช    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต ๑ 
   ๘.               นายประสงค์   พรหมวันรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต ๒ 
   ๙.  นายจุมพฎ  กิ่งจันทร ์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต ๒ 
  ๑๐.  นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต ๒ 
  ๑๑.  นายสลัด  พรหมดนตร ี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต ๒ 
  ๑๒.              นายทวีศักดิ์  ปานมี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต ๒ 
 
 

       ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ล าดบัที ่   ชือ่  -   สกลุ     ต าแหนง่ 
    ๑.  นายประพฒัน์  รักษ์ศรีทอง   นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    ๒.  นายวันชัย  รัตนบุรี    รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    ๓.  นายฉัตรพล  วัชรคิรินทร ์    รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    ๔.              นายวิสุทธ์ิ  เรืองจรสั    เลขานุการนายกเทศมนตร ี
    ๕.  นายร่าน  ชูแก้วร่วง     ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    ๖.              นายสุทธิพร  รสมาลี    ปลัดเทศบาล 
    ๗.              นายปรีชา  บุญรักษา     รองปลัดเทศบาล 
    ๘.  นายจวน   เทพคง    ประชาคม หมูท่ี่ ๔   ต าบลชะมาย 
    ๙.  นายรักพงศ์  จารุภูม ิ    รักษาการ ผู้อ านวยการกองช่าง  
   ๑๐.             นายไตรภูมิ  แก่นเมือง    ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ ๘  ต าบลชะมาย 
   ๑๑.  นายกมล  เชยบัวแก้ว    หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
   ๑๒.             นายประภาส  เฉลิมชัยวิวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
   ๑๓.             นางสุนีย์   เทพคง    ผู้อ านวยการกองคลงั 
    
 

เริม่ประชมุ เวลา  ๐๙.๓๐  น.   
นางสวาท  ณ สวุรรณ  - เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ประชุมต่อไป 



- ๒ – 
นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ : สวัสดีท่านสมาชิก ท่านผูบ้รหิาร  ผู้อ านวยการกองทุกท่าน ตลอดจน 
ประธานสภาฯ ประชาคมทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันน้ีสภาเทศบาลต าบลชะมายได้เปิดการ

ประชุมสภาสมัยสามญั สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗  
ในวันพฤหัสบดทีี่ ๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ชะมาย ซึ่งการประชุมก็เป็นไปตามระเบียบวาระ 

 

ระเบยีบวาระที ่๑  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ -- ไม่มี -- 
ประธานสภาฯ   
ระเบยีบวาระที ่๒   เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้  
นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ - รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
ประธานสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  

- มีสมาชิกสภาหรือผูบ้รหิารท่านใดที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมหรอื
แก้ไขถ้อยค า ขอเชิญได้ครับ 
- ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิม่เตมิถ้อยค าในรายงานการประชุมฉบับนี้ก็ถือว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบ 

มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ 
  

ระเบยีบวาระที ่๓   ญตัตขิอแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณเทศบญัญตังิบประมาณ 
รายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ    
นายประพฒัน ์ รกัษศ์รทีอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตร ี   ชะมายและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
    ค าช้ีแจงงบประมาณเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๗ 
   หลกัการ 

     ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย มีความจ าเป็นต้องแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
   เหตผุล 
ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลชะมาย มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง เบิกจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปจัจบุันเงินอุดหนุนมีไม่เพียงพอกบัการด าเนนิงานโครงสร้าง
พื้นฐาน จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงฯ 

 จากเงินอุดหนุนเป็นเงินรายได้ 
  ดังนั้น เพื่อใหก้ารปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย จึงขอเสนอญัตติเพื่อใหส้ภาเทศบาลต าบลชะมายได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งรายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งขอให้สภาพิจารณต่อไป 
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    ขอ้ ๓.๒.๑   
       ขอ้ความเดมิ 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายหนองแสง ซอย ๑  หมูท่ี ่ ๑  สภาพเดิมผิวจราจร
เป็นหินคลุก  ท าการขุดรื้อพื้นทางเดมิแล้วบดทบั และกอ่สรา้งเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสรมิเหลก็  กว้าง ๔.๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทาง  ๒๘๒.๐๐  
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ยกว่า  ๑,๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลกุไหลท่าง
กว้างเฉลี่ยข้างละ  ๐.๓๐  เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย  
(เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗-
๒๕๕๙ ล าดับที่  ๔ หน้า  ๖๖      

       ขอ้ความใหม ่
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายหนองแสง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑  สภาพเดิมผิว

จราจรเป็นหินคลุก ท าการขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้างเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทาง  
๒๘๒.๐๐  เมตร หรือพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า  ๑,๑๒๘.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  ๐.๓๐  เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย  
(เงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพฒันาสามป ี๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
ล าดับที่  5 หน้า  ๖๖ 

      
    ขอ้ 3.2.4  

ขอ้ความเดมิ 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุถนนสายนานอกหมูท่ี่  ๒  สภาพเดิมผิวจราจรเป็น 
ผิวลาดยางช ารุด ปรับปรงุโดย             

  - ตอนที่ ๑ ท าการขุดรื้อผิวจราจร Asphaltic Concrete เดิมแล้วลง 
หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย๓.๐๐เมตร ระยะทาง ๑๒๒.๐๐ เมตร และ
ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  หนา  ๐.๐๕  เมตร กว้างเฉลี่ย 
๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๒.๐๐เมตร หรือพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า๓๖๖.๐๐ ตาราง
เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย 

- ตอนที่ ๒ ท าการขุดรื้อผิวจราจร Asphaltic Concrete เดิมแล้วลงหิน
คลุกพรอ้มบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร  ระยะทาง  ๒๘.๐๐  เมตร แล้ว
ท าการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  หนา  ๐.๐๕  เมตร กว้าง
เฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร ระยะทาง  ๒๘.๐๐ เมตร หรือพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ 
ตารางเมตร และลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว
จราจรเดิม หนา ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร ระยะทาง  ๑๑๕.๐๐ 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ยกว่า  ๔๐๒.๕๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบล
ชะมาย 
- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รปูตัวยูรางวี ขนาดกว้าง  ๐.๓๐  เมตร ลึกเฉลี่ย  
๐.๕๙ เมตร ระยะทาง ๒๔๔.๐๐  เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงิน
อุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี๒๕๕๗-๒๕๕๙  
ล าดับที่  ๑๕  หน้า  ๖๙ 
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                                                                         ข้อความใหม ่
                               - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนสายนานอกหมูท่ี่  ๒  สภาพเดิมผิวจราจรเป็นผิว  
                                       ลาดยางช ารุด ปรับปรุงโดย 

- ตอนที่ ๑ ท าการขุดรื้อผิวจราจร Asphaltic Concrete เดิมแล้วลงหิน
คลุกพรอ้มบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย๓.๐๐เมตร ระยะทาง ๑๒๒.๐๐ เมตร และลาด
ยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  หนา  ๐.๐๕  เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๑๒๒.๐๐เมตร หรือพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย 

- ตอนที่ ๒ ท าการขุดรื้อผิวจราจร Asphaltic Concrete เดิมแล้วลงหิน
คลุกพรอ้มบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร  ระยะทาง  ๒๘.๐๐  เมตร แล้ว
ท าการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  หนา  ๐.๐๕  เมตร กว้าง
เฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร ระยะทาง  ๒๘.๐๐ เมตร หรือพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ 
ตารางเมตร และลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว
จราจรเดิม หนา ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร ระยะทาง  ๑๑๕.๐๐ 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ยกว่า  ๔๐๒.๕๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบล
ชะมาย 
- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รปูตัวยูรางวี ขนาดกว้าง  ๐.๓๐  เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๙ เมตร ระยะทาง ๒๔๔.๐๐  เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงิน
รายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล าดับที่ 
๑๕  หน้า  ๖๙ 

    
    ขอ้ 3.2.11  

ขอ้ความเดมิ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนายเทียนชัย หมู่ที่  ๔  สภาพเดิมผิว
จราจรเป็นหินคลุก  ท าการขุดรื้อพื้นทางเดมิแล้วบดทบั และก่อสร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทาง  ๔๓.๐๐  เมตร หรอืพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า  ๑๒๙.๐๐  ตารางเมตร  
พร้อมลงหินคลกุไหลท่างกว้างเฉลี่ยข้างละ  ๐.๓๐  เมตร ตามแบบเทศบาลต าบล
ชะมาย  (เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙ ล าดับที่  ๔๔  หน้า  ๗๙ 

       ขอ้ความใหม ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนายเทียนชัย หมู่ที่  ๔  สภาพเดิมผิว
จราจรเป็นหินคลุก  ท าการขุดรื้อพื้นทางเดมิแล้วบดทบั และก่อสร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทาง  ๔๓.๐๐  เมตร หรอืพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า  ๑๒๙.๐๐  ตารางเมตร  
พร้อมลงหินคลกุไหลท่างกว้างเฉลี่ยข้างละ  ๐.๓๐  เมตร ตามแบบเทศบาลต าบล
ชะมาย  (เงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพฒันาสามปี ๒๕๕๗-
๒๕๕๙ ล าดับที่  ๔๔  หน้า  ๗๙ 
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ขอ้ 3.2.13  
ขอ้ความเดมิ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายซอยอั้นอุทิศ หมูท่ี่  ๕  สภาพเดิมผิวจราจรเป็น
หินคลุก  ท าการขุดรื้อพื้นทางเดมิแล้วบดทบั และกอ่สร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสรมิเหลก็  กว้าง  ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตรระยะทาง ๒๒๐.๐๐ 
เมตรหรอืพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตรพรอ้มลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และวางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ขนาดØ
๑๐๐x๑๐๐ เซนติเมตร  จ านวน ๖.๐๐ ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงิน
อุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี๒๕๕๗-๒๕๕๙  
ล าดับที่ ๕๑ หน้า  ๘๑ 

                                                                         ข้อความใหม ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายซอยอั้นอุทิศ หมูท่ี่  ๕  สภาพเดิมผิวจราจรเป็น
หินคลุก  ท าการขุดรื้อพื้นทางเดมิแล้วบดทบั และกอ่สร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสรมิเหลก็  กว้าง  ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตรระยะทาง ๒๒๐.๐๐ 
เมตรหรอืพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตรพรอ้มลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และวางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ขนาดØ
๑๐๐x๑๐๐ เซนติเมตร  จ านวน ๖.๐๐ ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงิน
รายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล าดับที่ 
๕๑ หน้า  ๘๑ 

 

    ขอ้ 3.2.15  
ขอ้ความเดมิ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนสายนาค าทวด ซอย 9 หมู่ที่ 6 สภาพเดิมเป็น ทุ่ง
นา ปรับปรุงโดยท าการถมดินยกระดับคันทาง จ านวนไม่น้อยกว่า 1,790.23 
ลบ.ม. ให้ได้ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง400.00 เมตร พร้อมบดอัดแน่น 
และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 400.00 เมตร หรอืพื้นที่ไม่น้อยกว่า2,200.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่
ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ช้ัน 3) ขนาด Ø 40 × 100 เซนติเมตร 
จ านวน 6.00 ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงนิอุดหนุนทั่วไป แผนงาน
เคหะและชุมชน) ตามแผนพฒันาสามปี 2557-2559 ล าดับที่ 61 หน้า 84 

       ขอ้ความใหม ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนสายนาค าทวด  ซอย๙หมู่ที่๖ สภาพเดิมเป็นทุง่นา
ปรับปรงุโดยท าการถมดินยกระดบัคันทาง จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๐.๒๓  ลบ.
ม. ให้ได้ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น 
และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุกกว้าง๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ระยะทาง๔๐๐.๐๐เมตรหรือพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า  ๒,๒๐๐.๐๐ตารางเมตรไมม่ี
ไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ า  คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ขนาด Ø ๔๐×๑๐๐  
เซนติเมตร  จ านวน ๖.๐๐ ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงินรายได้ 
แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพฒันาสามปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล าดับที่  ๖๑  
หน้า  ๘๔ 
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    ขอ้ 3.2.17  

ขอ้ความเดมิ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้าย, ประตู, ทางเท้า ส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย 
หมู่ที่๖ โดยท าการกอ่สร้างป้าย ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร สงู  ๒.๑๐  เมตร และ
ก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้าง  ๒.๐๐  เมตร ความยาวรวม  ๗๖.๐๐  เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๒.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างติดตั้งประตูบริเวณ
ทางเข้า-ออก จ านวน ๒ประตู ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงินอุดหนุนทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพฒันาสามปี๒๕๕๗-๒๕๕๙ ล าดับที่ ๑ หน้า 
๑๓๔        

       ขอ้ความใหม ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้าย, ประตู, ทางเท้า ส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย 
หมู่ที่๖ โดยท าการกอ่สร้างป้าย ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร สงู  ๒.๑๐  เมตร และ
ก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้าง  ๒.๐๐  เมตร ความยาวรวม  ๗๖.๐๐  เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๒.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างติดตั้งประตูบริเวณ
ทางเข้า-ออก จ านวน ๒ประตู ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงินรายได้ 
แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพฒันาสามปี๒๕๕๗-๒๕๕๙ ล าดับที่ ๑ หน้า 
๑๓๔ 

    
    ขอ้ 3.2.19  

ขอ้ความเดมิ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงภูมิทัศน์ บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย หมู่ที่ ๖  
โดยท าการปลกูต้นไม้ในกะบะริมอาคารส านักงาน และปลกูต้นไม้พื้นที่โดยรอบ
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงิน
อุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  
ล าดับที่  ๑  หน้า  ๑๓๔ 

       ขอ้ความใหม ่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุภูมิทัศน์ บรเิวณส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย หมู่ที่ ๖  
โดยท าการปลกูต้นไม้ในกะบะริมอาคารส านักงาน และปลกูต้นไม้พื้นที่โดยรอบ
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงิน
รายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล าดับที่  
๑  หน้า  ๑๓๔ 

             
    ขอ้ 3.2.20  

ขอ้ความเดมิ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนสายหมูบ่้านสมุิตรา  หมูท่ี่  ๗  สภาพเดิมผิวจราจร
เป็นผิวลาดยาง ช ารุดจากการใช้งาน ปรับปรงุโดย 
        - ตอนที่  ๑ ท าการลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว
จราจรเดิม หนา ๐.๐๕  เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๗.๐๐ เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ยกว่า  ๘๖๘.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลชะ
มาย 
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- ตอนที่ ๒ ท าการลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับ
ผิวจราจรเดิม หนา  ๐.๐๕  เมตร กว้างเฉลี่ย  ๖.๐๐  เมตร ระยะทาง  ๑๗๐.๐๐ 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ยกว่า  ๑,๐๒๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย 

- ตอนที่  ๓  ท าการลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับ
ผิวจราจรเดิม หนา  ๐.๐๕  เมตร กว้างเฉลี่ย  ๕.๐๐  เมตร ระยะทาง  ๗๕.๐๐ 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ยกว่า  ๓๗๕.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบล
ชะมาย 

- วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ขนาด Ø  ๖๐×๑๐๐  เซนติเมตร  
จ านวน   ๑๔๗.๐๐  ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน  ๑๖  แห่ง และปรับปรงุ
บ่อพักเดิม จ านวน  ๒๐  แห่ง แล้วก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัววีหลงัท่อ 
ขนาดกว้างเฉลี่ย  ๑.๐๐  เมตร ยาว  ๓๔๔.๒๐  เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลชะ
มาย (เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗-
๒๕๕๙  ล าดับที่  ๕๒  หน้า  ๖๓ 

       ขอ้ความใหม ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนสายหมูบ่้านสมุิตรา  หมูท่ี่  ๗  สภาพเดิมผิวจราจร
เป็นผิวลาดยาง ช ารุดจากการใช้งาน ปรับปรงุโดย 

- ตอนที่  ๑  ท าการลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับ
ผิวจราจรเดิม หนา  ๐.๐๕  เมตร กว้างเฉลี่ย  ๔.๐๐  เมตร ระยะทาง  ๒๑๗.๐๐ 
เมตร หรอืพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า  ๘๖๘.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบล
ชะมาย 

- ตอนที่  ๒  ท าการลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay)  
ทับผิวจราจรเดิม หนา  ๐.๐๕  เมตร กว้างเฉลี่ย  ๖.๐๐  เมตร ระยะทาง  
๑๗๐.๐๐ เมตร หรอืพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า  ๑,๐๒๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลชะมาย 

- ตอนที่  ๓  ท าการลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับ
ผิวจราจรเดิม หนา  ๐.๐๕  เมตร กว้างเฉลี่ย  ๕.๐๐  เมตร ระยะทาง  ๗๕.๐๐ 
เมตร หรอืพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า  ๓๗๕.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบล
ชะมาย 
- วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ขนาด Ø  ๖๐×๑๐๐  เซนติเมตร  จ านวน   
๑๔๗.๐๐  ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน  ๑๖  แห่ง และปรับปรงุบ่อพักเดมิ 
จ านวน  ๒๐  แห่ง แล้วก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตวัวีหลังท่อ ขนาดกว้าง
เฉลี่ย  ๑.๐๐  เมตร ยาว  ๓๔๔.๒๐  เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงิน
รายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล าดับที่  
๕๒  หน้า  ๖๓ 

 
    ขอ้ 3.2.21  

ขอ้ความเดมิ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนางพุ่ม  ครุฑคง-บ้านนายกระจ่าง หมูท่ี่  ๗  สภาพเดิมผิวจราจรเป็นหินคลุก  
ท าการขุดรือ้พื้นทางเดิมแล้วบดทบั และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กว้าง  ๔.๕๐  เมตร หนา  
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 ๐.๑๕  เมตร  ระยะทาง  ๑๓๔.๐๐  เมตร หรือพื้นทีร่วมไมน่้อยกว่า  ๖๐๓.๐๐  
ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  ๐.๕๐  เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลชะมาย  (เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน) ตาม
แผนพัฒนาสามปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล าดับที่  ๗๒  หน้า  ๘๗ 

       ขอ้ความใหม ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายบ้านนางพุ่ม ครุฑคง-บ้านนายกระจ่าง หมูท่ี่  ๗  
สภาพเดิมผิวจราจรเป็นหินคลกุ  ท าการขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้าง
เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสรมิเหลก็  กว้าง  ๔.๕๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทาง  ๑๓๔.๐๐  เมตร หรือพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า  ๖๐๓.๐๐  ตารางเมตร  
พร้อมลงหินคลกุไหลท่างกว้างเฉลี่ยข้างละ  ๐.๕๐  เมตร ตามแบบเทศบาลต าบล
ชะมาย  (เงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพฒันาสามปี ๒๕๕๗-
๒๕๕๙  ล าดับที่  ๗๒  หน้า  ๘๗      

 

    ขอ้ 3.2.23  
ขอ้ความเดมิ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายซอยมัสยิด หมู่ที่ ๘ สภาพเดิมผิวจราจรเป็นหิน
คลุก  ท าการขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสรมิเหลก็  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทาง  
๒๑๐.๐๐  เมตร หรือพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า  ๘๔๐.๐๐  ตารางเมตร  ไม่มีไหลท่าง 
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน) ตาม
แผนพัฒนาสามปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล าดับที่  ๘๒  หน้า  ๙๐ 

       ขอ้ความใหม ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายซอยมัสยิด หมู่ที่  ๘  สภาพเดิมผิวจราจรเป็น
หินคลุก  ท าการขุดรื้อพื้นทางเดมิแล้วบดทบั และกอ่สร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสรมิเหลก็  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  ระยะทาง  
๒๑๐.๐๐  เมตร หรือพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า  ๘๔๐.๐๐  ตารางเมตร  ไม่มีไหลท่าง 
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย (เงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) ตาม
แผนพัฒนาสามปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ล าดับที่  ๘๒  หน้า  ๙๐ 

 

    ขอ้ 3.2.26  
ขอ้ความเดมิ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าถนนสายทางเข้าเขาตาเล่ง-ล าเหมือง
สาธารณะ  หมู่ที่  ๘  สภาพเดิมเป็นไหล่ทางไมม่ีรางระบายน้ า  ปรับปรุงโดย
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยรูางวี ขนาดกว้าง  ๐.๓๐  เมตร ลึกเฉลี่ย  
๐.๔๐  เมตร  ระยะทาง  ๑๐๐.๐๐  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย 
(เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี  ๒๕๕๗-
๒๕๕๙  ล าดับที่  ๕๕  หน้า  ๖๓ 

       ขอ้ความใหม ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าถนนสายทางเข้าเขาตาเล่ง-ล าเหมือง
สาธารณะ  หมู่ที่  ๘  สภาพเดิมเป็นไหล่ทางไมม่ีรางระบายน้ า  ปรับปรุงโดย
ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. รปูตัวยูรางวี ขนาดกว้าง ๐.๓๐  เมตร ลึกเฉลี่ย   
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๐.๔๐  เมตร  ระยะทาง  ๑๐๐.๐๐  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย 
(เงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพฒันาสามป ี ๒๕๕๗-๒๕๕๙  
ล าดับที่  ๕๕  หน้า  ๖๓ 

นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ - ในระเบียบวาระที่ 3  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะมายไดเ้สนอญัตติ 
ประธานสภาฯ   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 ก่อนทีจ่ะใหส้มาชิกได้พิจารณาหรอือภิปรายใน
ข้ันตอนต่อไปเป็นข้ันลงมติ ขอใหท้่านปลัดได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
ให้สมาชิกได้รบัทราบเพื่อประกอบการพจิารณาในข้ันตอนต่อไป  
ขอเชิญท่านปลัดครบั 

นายสทุธพิร  รสมาล ี  - กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บรหิาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล   ทุกท่าน ญัตติของท่านนายกเทศมนตรี เรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

งบประมาณเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557  
สืบเนื่องมาจากที่ท่านนายกได้ช้ีแจงว่าเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 
งบประมาณนั้น เนื่องมาจากงบประมาณประเภทเงินอุดหนนุมีไม่เพียงพอ  
โดยสรปุก็คือว่า เงินอุดหนุนนั้นในปีนี้ได้รบัการจัดสรรน้อยไม่เพียงพอต่อการ 
ใช้จ่าย โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอ่การพฒันา 
คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปญัหาดังกล่าว จึงมีความ 
จ าเป็นที่จะต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โดยที ่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  หมวดที่ 4 เรื่องการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าช้ีแจงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ที่ท าให้ลกัษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภา 
ท้องถ่ิน ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยซึง่ก็เป็นแนวทางในการแก้ปญัหาให้กับพี่น้องประชาชน 
ตามระเบียบที่ได้ก าหนดเอาไว้ ขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ - ส าหรับในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งท่าน 

นายกได้เสนอญัตติและผมก็ได้ขอใหท้่านปลัดได้ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่ใช้ 
ในการพิจารณาซึ่งท่านปลัดก็ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายส าหรับให้สภาฯ หรือ 
สมาชิกได้พิจารณาแล้วครับส าหรบัข้อกฎหมายที่ท่านปลัดได้ช้ีแจงมาใน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ.2541  หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทีท่ าใหล้ักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้างใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภา 
- เป็นที่ทราบกันแล้วในเรื่องของระเบียบ ในล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภา 
อภิปรายได้ครับ ขอเชิญครับ 
- ส าหรับในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณเทศ
บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีสมาชิก 
ท่านใดต้องการสอบถามหรืออภิปรายในญัตตินี้ก็ขอเชิญได้ครับ 
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- ถ้าไม่มี ผมจะขอมติทีป่ระชุมนะครบั ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2557  ใครเห็นชอบยกมือครบั 

  มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ           11         เสยีง 
    ไมเ่หน็ชอบ          -          เสยีง 
    งดออกเสยีง        1          เสยีง 
    มตทิีป่ระชมุเหน็ชอบเปน็เอกฉนัท ์
 

ระเบยีบวาระที ่4   ญตัตขิอแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณโครงการปรบัปรงุถนนสาย 
นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ ขนสง่ซอย 2 หมูท่ี ่8  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2557  ขอเชญิทา่นนายกครบั 
นายประพฒัน ์ รกัษศ์รทีอง - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกและผูเ้ข้าร่วม 
นายกเทศมนตร ี   ประชุมทุกท่าน  ผมขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 

โครงการปรับปรงุถนนสายขนสง่ ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   หลกัการ 
 ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
   เหตผุล 
 ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลชะมายมีความจ าเป็นต้องแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2557 เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง (เงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) โครงการปรับปรุงถนนสาย 
ขนส่ง ซอย 2 หมูท่ี่ 8 ผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินได้ระบุขนาดความกว้าง 9.00 เมตร 
จึงมีขนาดความกว้างที่ขัดแย้งกับรูปแบบในสญัญาจ้างทีก่ าหนดไว้ จ าเป็นต้อง 
ตัดลดปรมิาณงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ไปจากเดิม จึงจ าเป็นต้องแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณพ.ศ. 2557 
 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย จึงขอเสนอญัตติเพื่อใหส้ภาเทศบาลต าบลชะมาย 
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึง่รายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงกเ็ป็นไปตามบัญชี 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2557  ตามที่ได้เสนอสภาฯ ดังนี้ 

       ขอ้ความเดมิ 
-  ข้อ 3.2.25 ประเภททาง ตั้งไว้ 2,314,000.- บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุง
ถนนสายขนส่ง ซอย 2 หมู่ที่ 8 สภาพเดิมผิวจราจรเป็นผิวหนิคลุกและลาดยาง
ช ารุด ปรับปรงุโดยท าการขุดรื้อผิวจราจรหินคลุกเดมิ แล้วลงหินคลกุพรอ้มบด
อัดแน่น กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ระยะทางรวม 130.00 เมตร แล้วท าการ
ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 
10.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หรอืพื้นทีร่วมไม่นอ้ยกว่า 1,300.00 
ตารางเมตร และลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete  
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(Overlay) ทับผิวจราจรเดิม หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร 
ระยะทาง 239.00 เมตร หรอืพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า 2,390.00 ตารางเมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ช้ัน 3) ขนาด Ø 60X 100 เซนติเมตร    
จ านวน 162.00 ท่อน พร้อมบ่าพัก คสล. จ านวน 19 แห่ง ตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย (เงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี 
2557-2559 ล าดับที่ 58 หน้า 64 

       ขอ้ความใหม ่ 
      - ข้อ 3.2.25 ประเภททาง ตั้งไว้ 2,246,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ปรับปรงุถนนสายขนส่ง ซอย 2 หมูท่ี่ 8 สภาพเดิมผิวจราจรเป็นผิวหินคลุกและ
ลาดยางช ารุด ปรับปรุงโดยท าการขุดรื้อผิวจราจรหินคลกุเดมิ แล้วลงหินคลุก
พร้อมบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ระยะทางรวม 130.00 เมตร แล้วท า
การลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 
9.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หรือพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า 1,170.00 
ตารางเมตร และลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว
จราจรเดิม หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ยกว่า 1,390.00 ตารางเมตร และกว้างเฉลี่ย 9 .00 เมตร 
ระยะทาง 100.00 เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ช้ัน 3) ขนาด Ø 60X 100 เซนติเมตร จ านวน 
162.00 ท่อน พร้อมบ่าพัก คสล. จ านวน 19 แห่ง ตามแบบเทศบาลต าบลชะ
มาย (เงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 
ล าดับที่ 58 หน้า 64 

นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ - ส าหรับในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ    โครงการปรับปรงุถนนสายขนสง่ ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557  ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติต่อสภา 
ไปแล้ว ก่อนที่จะใหส้มาชิกได้อภิปรายในล าดับต่อไปและมกีารลงมติในข้ันตอน 
ต่อไป ขอให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณคือท่านปลัดได้ช่วยอธิบายความเป็นมา 
ในการที่ได้น าเรื่องนีเ้ข้าสภาฯ ให้ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช้ีแจงที่ว่ามีความขัดแย้งใน
รูปแบบของสัญญาจ้างหรือเรื่องอื่นใดที่เป็นเหตุผลในการเสนอญัตตินี้และสาเหตุ
ที่ต้องน าเข้ามาและอยู่ในข้ันตอนไหนของระเบียบพสัดุ ขอเชิญท่านปลัดครับ 

นายสทุธพิร  รสมาล ี  - กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี และผูเ้ข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล   ประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

งบประมาณโครงการปรับปรงุถนนสายขนส่ง ซอย 2 หมูท่ี่ 8 ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557  ผมขอเรียนว่าเป็นข้ันตอน
ของระเบียบพัสดทุี่ได้ด าเนินการตามสญัญาไปแล้ว ซึ่งเมื่อมกีารท าสัญญาไปแล้วก็
เกิดอุปสรรคในการด าเนินการตามสญัญา ทีบ่อกว่าความกว้างขัดแย้งกับรูปแบบ
ในสัญญากห็มายความว่าข้อเทจ็จรงินั้นในเรือ่งของความกว้างของเดิมกว้างเฉลี่ย 
10.00 เมตร  ของใหม่ เป็น  9.00  เมตร  เมือ่มีปญัหาอุปสรรคในเรื่องการ
บรหิารจัดการ ทางช่างผู้ควบคุมงานหรือผูร้ับจ้างต้องรายงานข้ึนมาทาง
นายกเทศมนตรีเพือ่พิจารณา เมื่อเห็นว่าไม่สามารถทีจ่ะด าเนินการตามสัญญาได้
โดยสภาพข้อเทจ็จริงแล้วก็ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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สัญญา ซึง่เมื่อเราประสบกบัปญัหาในเรื่องของการท าสัญญาแล้วนั้นก็จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกบัเรื่องการปรับลดงบประมาณกจ็ าเป็นต้องน าเรือ่งนี้เข้าสูร่ะเบียบ 
การพิจารณาของสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  หมวดที่ 4 เรือ่งการโอน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ค าช้ีแจงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลีย่นแปลงสถานที่ก่อสร้างใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถ่ิน ครับ 

นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ - ส าหรับในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   โครงการถนนสายขนสง่ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 ท่านปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าทีง่บประมาณ 
โดยตรงก็ได้ช้ีแจงเกี่ยวกบัรายละเอียดและระบปุัญหาและอปุสรรคทีเ่กิดข้ึนใน 
โครงการใหส้ภาได้ทราบแล้วนะครับในข้ันตอนต่อไปขอใหส้ภาได้อภิปรายและ 
ลงมติในข้ันตอนต่อไป ขอเชิญครับ 
- ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณโครงการ 
ปรับปรงุถนนสายขนส่ง ซอย 2 หมูท่ี่ 8 ตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวดที่ 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ส าหรบัในญตัตินี้ก็จะใช้ข้อ
กฎหมายในข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาทอ้งถ่ิน สมาชิกท่านใด
ที่ต้องการอภิปราย ขอเชิญได้ครับ 
- มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายบ้างไหมครบั ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณโครงการปรับปรงุถนนสายขนส่ง ซอย 2 
หมู่ที่ 8 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปราย ในล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อ
ขอความเห็นชอบครบั 
- ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณโครงการ
ปรับปรงุถนนสายขนส่ง ซอย 2 หมูท่ี่ 8 ตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557  ตามญัตติที่เสนอใครเห็นชอบยกมือครับ 

  มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ           11         เสยีง 
    ไมเ่หน็ชอบ          -          เสยีง 
    งดออกเสยีง        1          เสยีง 
    มตทิีป่ระชมุเหน็ชอบเปน็เอกฉนัท ์
ระเบยีบวารที ่5   ญตัตขิอความเหน็ชอบขยายเวลาน าเสนอรา่งงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอเชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายประพฒัน ์ รกัษศ์รทีอง - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตร ี   ต าบลชะมายและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ 

ขยายเวลาน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ด้วยคณะผู้บรหิารเทศบาลต าบลชะมายมีความจ าเป็นจะต้องตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลชะมาย 
   หลกัการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 
 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ 
และแก้ไขงบประมาณในข้ันต้นแล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหาร 
 เมื่อคณะผูบ้รหิารท้องถ่ินได้พจิารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใด 
เป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าร่าง 
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บรหิารทอ้งถ่ินอีกครั้งหนึง่ เพื่อคณะ 
ผู้บริหารท้องถ่ินได้น าเสนอต่อสภาท้องถ่ินภายในวันที่ 15 สิงหาคม  
 ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่สามารถ 
ที่จะน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปเีสนอต่อสภาท้องถ่ินได้ทันภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถ่ินแล้วรายงานใหผู้้ว่า 
ราชการจงัหวัดทราบ 

ส าหรับเทศบาลรปูแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณา
แล้วเห็นว่าจะไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปถัีดไป เสนอต่อสภา
เทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ช้ีแจงเหตผุลความจ าเป็นต่อ
ประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ 15 สงิหาคม ของปีงบประมาณปัจจบุัน 

           
                     เหตผุล 

     คณะผู้บรหิารเทศบาลต าบลชะมายพจิารณาเห็นว่าแผนงาน/โครงการ 
ในแผนพัฒนาเทศบาลที่เสนอผ่านคณะกรรมการพฒันาเทศบาลมจี านวนมาก 
และมีโครงการในส่วนที่ต้องจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารเทศบาล 
จึงพจิารณาใหจ้ัดล าดับความส าคัญของโครงการและตรวจสอบความเหมาะสม 
ของโครงการกอ่นพิจารณางบประมาณ เพื่อให้ครอบคลุมการบริการสาธารณะ 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งอาจท าให้ไม่ 
สามารถจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอสภาเทศบาลได้ทันตามระเบยีบฯ ก าหนด  
ฉะนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 
และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 24 คณะผู้บรหิารจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพื่อขออนุมัติขยายเวลาการน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 น าเสนอใหส้ภา
อนุมัติ ต่อไป 
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นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ - ส าหรับในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาน าเสนอร่าง  
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติ 

ให้ที่ประชุมได้รบัทราบแล้วนะครับ ซึง่ท่านนายกก็ได้เสนอขอขยายเวลาในการ 
น าเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ภายในวันที่  
30 กันยายน 2557  มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายก็ขอเชิญได้ครับ 
-  ในระเบียบวาระที่ 5  ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติก็ได้ให้ผู้ถือหลกัการและ 
เหตผุลในการที่ไมส่ามารถน าร่างเทศบญัญัติได้ทันซึง่กเ็ป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับปญัหาอุปสรรคต่าง ๆ ใน 
การทีจ่ะขอขยายเวลาในการน าเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ.2558  ก็ขอเชิญได้ครับ 
- ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาน าเสนอร่าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558  ที่ท่านนายกได้เสนอ 
ญัตติต่อสภา มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปราย ขอเชิญได้ครบั   มีไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมจะขอมติทีป่ระชุม 
- ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาน าเสนอร่าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558  ตามญัตติที่ท่านนายกได้ 
เสนอมาซึ่งขอขยายเวลาน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ.2558  เป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2557  ใครเห็นชอบยกมือครับ 

  มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ           11         เสยีง 
    ไมเ่หน็ชอบ          -          เสยีง 
    งดออกเสยีง        1          เสยีง 
    มตทิีป่ระชมุเหน็ชอบเปน็เอกฉนัท ์
ระเบยีบวาระที ่6   เรือ่งอืน่ ๆ  
นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ - ส าหรับระเบียบวาระที่ 6 เรือ่งอื่น ๆ ขอเชิญคุณพรรษา  วิเศษอักษร ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพรรษา  วเิศษอกัษร  - กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ สมาชิกสภา ท่านนายก รองนายก  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ที่ปรกึษา และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องจะพูดผ่านท่านนายก ฝ่าย 

บรหิารทกุท่านและข้าราชการด้วย เรือ่งเก้าอี้ในหอ้งประชุมสภา นี่ก็เกือบจะ 
หมดวาระกันแล้วนะครบั ปี 2559 ก็หมดวาระแล้ว เก้าอีก้ย็ังเหมือนเดมิ ถ้า 
สมมติว่า ผู้ว่าหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาขอประชุมทีส่ภาของเรา ดูเก้าอี้ 
แล้วอายไหมครบั ดูเก้าอี้ในสภาของเราไม่เรียบร้อยเลยครบั ผมขอฝากทางฝ่าย 
บรหิารด้วยและฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านใหเ้ห็นสมควรด้วยในสภาฯ ผมว่าทุกท่าน 
คงจะเข้าใจดีนะครบั ขอความกรุณาด้วยนะครับ จัดเก้าอี้ในสภาให้เรียบร้อย 
ก่อนนะครบั ถ้าทางจังหวัดมาออกพื้นที่ ถ้าไม่มาก็ไมเ่ป็นไร ถ้าหากเขามาอาย 
เขาครับว่าชะมายของเรากห็น้าตาดี เพราะเขารูก้ันทั่วว่าชะมายของเราดูดี 
ทุกอย่าง แต่ในสภาเก้าอี้ไม่เรียบร้อยเลย ขอความกรุณาด้วยครับ 
- สถานีขนส่ง ฝากผ่านทางท่านนายกด้วยว่าป้ายขนส่งปิดอยู่ คนที่มาใช้บริการ 
สถานีขนส่งบอกว่าไม่เห็นป้ายสถานีขนส่งเลย ปิดมิดไปเลย ขอฝากผ่านท่าน 
นายกและฝ่ายบรหิารด้วย 
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    - เรื่องรถ ในสถานีขนสง่ ผมไปขนส่งเมื่อวานเห็นรถจอดเต็มหมดบนทาง ขอ 
ความกรุณาด้วยครับ ดูแล้วไม่เรยีบร้อย ขอฝากท่านนายกดว้ย ขอขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ -  ส าหรับในระเบียบวาระที่ 6 มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนออกีไหมครบั ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ    ครับ   ขอเชิญคุณสุรศักดิ์  ครับ 
นายสรุศกัดิ ์ เดชะราช  - เรียนประธานสภาที่เคารพ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องจะพูด 
ประธานสภาฯ   เรื่องแรก  เรื่องกีฬาอ าเภอวันน้ันผมเห็นที่อื่นเขาไปกันเยอะของเราไม่ค่อยมี 

คนไป วันแรกดูจากสกี็รู้  และเรื่องการเดินเทิดพระเกียรติผมจะขอให้แก้ไข 
เรื่องการเดินเทิดพระเกียรติและกีฬาอ าเภอว่าไม่พร้อมเพรียงเลยและการคัดตัว 
นักกีฬา  ข้าราชการให้คัดไปเลย จะได้เป็นแบบมาตรฐานเพราะมีการพูดกัน 
หลายคน  ขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ -  มีสมาชิกท่านใดที่จะน าเสนอเรือ่งอื่น ๆ อีกไหมครบั 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญคุณสลัด  พรหมดนตรี ครับ 
นายสลดั  พรหมดนตร ี  - กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านผมมเีรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จะถาม 2-3 เรื่อง  ดังนี ้
    1. ป้ายซอย  ไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วครบั 
    2. เรื่องกองขยะซอยรักเกียรติ หมู่ที่ 7 ก็ยังอยู่เหมอืนเดิมไม่ได้รับการแก้ไข 

    อะไร 
3. เรื่องประปา ชาวบ้านสอบถามมาว่าที่ได้ไปท าเวทีประชาคม เมื่อไหร่จะเสร็จ 
    เพราะน้ าไม่มีใช้  ผมมเีรื่องจะสอบถามแค่นี้ครับ 

นายธ ารงศกัดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ 
นายประพฒัน ์ รกัษศ์รทีอง - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย สมาชิกสภาและผูเ้ข้าร่วม 
นายกเทศมนตร ี   ประชุมทุกท่าน ส าหรบัเรื่องต่าง ๆ ที่สมาชิกได้เรียนถามในที่ประชุม 
    เรือ่งแรก  ในเรื่องของหอ้งประชุม ผมขอน าเรียนท่านสมาชิกว่าในเรื่องของ 

งบประมาณเป็นเรื่องส าคัญ เราได้ต้ังงบประมาณไว้แล้วในเรือ่งห้องประชุมแต่ 
หลาย ๆ เรื่องที่ท่านได้ขอในเรือ่งโครงสร้างพื้นฐาน ผมก็จ าเป็นต้องไปท า  
ผมขอน าเรียนในที่นี้ว่าเราก็ไม่ได้ละเลยในเรือ่งเหล่าน้ี ซึ่งผมก็ได้คุยกับรอง 
นายกอยู่ให้น าเข้างบประมาณ ปี 2558  เพราะว่าหลาย ๆ เรื่องท่านก็ขอมา  
เกือบทุกเรื่อง ที่จริงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน งานประเพณี ก็น าเรียนว่าเรา 
ไม่ได้ละเลย ท่านก็เห็นอยู่ว่าได้ปรบัปรุงส านักงานใช้งบประมาณไปเท่าไหร่  
ก่อสร้างส านักงานใหม่ ปรบัปรุงภูมทิัศน์รอบส านักงาน โครงการต่าง ๆ  
เรือ่งที ่2  เรือ่งป้ายสถานีขนสง่ ผมก็ได้ท าหนังสือแจง้ไปทางบริษัทศิรินคร 
ไปครั้งหนึง่แล้ว และได้ประสานส่วนตัวกับเจ้าของโครงการ ไม่ได้ละเลย 
ในเรื่องนี้  
เรือ่งที ่3 ในการจอดรถในสถานีขนส่ง ผมก็ได้เน้นย้ านายสถานีขนส่งอยู่เสมอ 
ว่าให้ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย 
เรือ่งที ่4 เรื่องการร่วมกิจกรรม อยากฝากเจ้าหน้าที่ เรือ่งนีผ้มก็อยากจะพูดอยู ่
ว่าของเราขาดจิตส านึก เจ้าหน้าทีบ่างคนแทนทีจ่ะไปร่วม ผมไปช่วงเช้าก็มี 
ไม่กี่คนที่ไปร่วมถวายพระพรในตอนเช้า ตอนเย็นเดินเทิดพระเกียรติ 
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ก็อยากฝากท่านว่า สิทธิต่าง ๆ ของท่าน ท่านอยากเอาทัง้หมด อยากได้ทั้งหมด 
ทุกเรื่อง แต่พอเรื่องเหล่าน้ี  รูส้ึกว่าท่านไม่ค่อยสนใจในกจิกรรมต่าง ๆ เลย  
เรือ่งที ่5 เรื่องน้ าประปา ท่านต้องบอกด้วยว่าตรงจุดไหน ผมประกาศไปให้แล้ว
โครงการ  2,600,000  กว่าบาท  ของหมู่ที่ 5  
เรือ่งที ่6  เรือ่งขยะของหมูท่ี่ 7 ที่ซอยรกัเกียรติ งานอนามยัก็ลงไปหลายครั้ง 
แล้ว พอเข้าไปแล้ว ก็มีเอาออกมาตั้งอีก ออกไปประมาณ 3-4 ครั้งแล้ว  
เรือ่งที ่7  เรือ่งป้ายซอย ผมก็ใส่ในงบประมาณ ปี 2558  เรียบร้อยแล้ว  
ประมาณ  100  กว่าป้าย ท่านสมาชิกมีอะไรก็ช้ีแนะหรือแนะน าได้ ผม 
ขอขอบคุณที่ท่านได้บอกในเรื่องต่าง ๆ ท่านอย่าตกใจว่านายกไม่ตอบ และขอ 
เรียนว่าเราต้องช่วยกันท างานและช่วยกันดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ท่านได้ช้ีน า ขอ 
ขอบคุณมากครับ 

นายธ ารงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ -  ท่านนายกก็ได้ช้ีแจงในส่วนของปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกบัหอ้ง 
ประธานสภาฯ   ประชุม ก่อนที่จะเข้าห้องประชุมท่านที่ปรึกษาก็ได้มาถามผมว่าท าไมไม่ซื้อเก้าอี้  

ท่านก็ได้รับค าตอบไปแล้วนะครบัว่าเราต้องน างบประมาณไปใช้ในการปรับปรงุ 
ในเรื่องของสาธารณูปโภค  ท่านที่ปรกึษาครับ เป็นที่ทราบกนัแล้วนะครับ เราก็ 
พูดกันหลายครั้งแล้ว ตามที่ท่านพรรษาได้ข้ึนอภิปรายหรือว่าได้เสนอไปเมื่อ 
สักครู่ ท่านนายกก็ได้พูดไปแล้วว่าเราไม่ได้นิ่งเฉย ทางผู้บริหารได้มาพูดใน 
เรื่องของการขาดงบประมาณในส่วนน้ีเพราะว่าเราไปพฒันาในส่วนของ 
สาธารณูปโภค ในเรื่องของความร่วมมือของข้าราชการทีท่่านสุรศักดิ์ ได้พูดท่าน 
นายกก็ได้พูดไปแล้วนะครบั ในส่วนของหมู่ที่ 7 มีเรื่องของน้ าประปาและป้าย 
ซอย ก็ได้รับค าตอบจากท่านนายกไปแล้วนะครับ 
- มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะน าเสนอเรื่องอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญได้ครับ 
ท่านประชาคม ท่านผู้ใหญ่บ้าน มีเรื่องใดที่จะน าเสนอหรือว่าเสนอแนะที่ประชุม
ต่อคณะผู้บริหาร ก็ขอเชิญได้นะครบั 
- ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีใครเสนออีกไหมครับ  ถ้าไม่มีวันน้ีต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหารตลอดจนข้าราชการ ผู้อ านวยการกอง
ทุกท่าน ท่านประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน  ที่ช่วยให้การประชุมในวันน้ีเป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  ในวันน้ีผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปดิประชมุเวลา  11.00  น. 
  

 
(ลงช่ือ)         ประสงค์   พรหมวันรัตน์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       ( นายประสงค์   พรหมวันรัตน์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
       
 

 
(ลงช่ือ)             จุมพฎ  กิ่งจันทร์           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           ( นายจุมพฎ   กิ่งจันทร์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
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     (ลงช่ือ)              สมคิด   จุ้ยนุ่ม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายสมคิด   จุ้ยนุ่ม ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
 

 

 
    (ลงช่ือ)              สวาท  ณ สุวรรณ         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นางสวาท  ณ  สุวรรณ ) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
  
 
 

                            (ลงช่ือ)           ธ ารงศักดิ์  ชาญอาวุธ   ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
                   ( นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

  
    

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 


