
  
รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

สมัยสามัญ  สมยัแรก  ครัง้ที ่1/2559   ประจ าป ี2559 
วนัพธุ ที ่ 10  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2559  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชมุเทศบาลต าบลชะมาย 
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ผูม้าประชมุ 
 

ล าดับที ่   ชื่อ  -   สกลุ     ต าแหนง่ 
   1.  นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ   ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
   2.  นายสมนึก  เกิดช่วย    รองประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
   3.               นางสวาท  ณ  สุวรรณ    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
   4.  นายเดชณ์  ชาญอาวุธ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 1 
   5.  นายธรรมนูญ  จุติชอบ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 1 
   6.  นายพรรษา  วิเศษอักษร    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 1 
   7.               นายประสงค์   พรหมวันรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
   8.  นายจุมพฎ  กิ่งจันทร์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
   9.  นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
   10.  นายสลัด  พรหมดนตรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
   11.             นายทวีศักดิ์   ปานมี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 
 
 

       ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
 

ล าดับที ่   ชื่อ  -   สกลุ     ต าแหนง่ 
    1.  นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง   นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    2.              นายวันชัย  รัตนบุรี    รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    3.              นายฉัตรพล  วัชรคิรินทร์    รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    4.  นายร่าน  ชูแก้วร่วง     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
    5.              นายสุทธิพร  รสมาลี    ปลัดเทศบาล 
    6.              นายปรีชา  บุญรักษา     รองปลัดเทศบาล 
    7.              นายประภาส  เฉลิมชัยวิวัฒน์                  หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
    8.              นางพิจิตร  อุษาสุมงคล    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
    9.  นายกมล  เชยบัวแก้ว    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   10.      นายเสรีชัย  ซื่อต่อตระกูล    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   11.      นางจริยาวดี  วิเชียรเชื้อ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   12.  นางธิติมา  ชูแก้ว     ตัวแทนชุมชน 
   13.  นายจวน  เทพคง     ตัวแทนชุมชน 
   14.             นายรักพงศ์  จารุภูมิ    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
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เริ่มประชมุ เวลา  09.30  น.   
นางสวาท  ณ สวุรรณ  - บัดนี้เวลา  09.30  น. สมาชกิสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารได้เข้าที ่ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันนางสวาท  ณ สุวรรณ  เลขานุการสภาเทศบาล 

ต าบลชะมาย ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายแล้ว  
มีผู้มาประชุมและอยู่ในที่ประชุมแล้ว จ านวน  11  ท่าน  
ขอเชิญนายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ  ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

( ประธานสภาจดุเทยีน ธปู บชูาพระรตันตรัย ) 
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร  ท่านปลัด ผู้อ านวยการกองทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  และประชาคม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้สภาเทศบาลต าบลชะมายได้เปิด

การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2559  ประจ าปี พ.ศ.2559 
ในวันพุธ ที่  10 กุมภาพันธ์  2559  ซึ่งการประชุมก็เป็นไปตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
 

ระเบยีบวาระที ่1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
 - ไม่มี - 

 

                                         ระเบยีบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
- รายงานการประชมุสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที ่4 ครัง้ที ่1/2558 

                                        ประจ าป ีพ.ศ.2558   เมือ่วนัที ่ 29  ธนัวาคม  2558 
- ขอให้ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารได้ตรวจดูในรายงานการประชุมว่ามีส่วนใด 

 ที่จะต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยค า ขอเชิญได้นะครับ 
 - ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว      

มีสมาชิกหรือผู้บริหารท่านใดที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าบ้างครับ 
 - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรอง

รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะมาย  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2558 ประจ าปี พ.ศ.2558  
เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2558  ใครเห็นชอบยกมือครับ 

ที่ประชุม เหน็ชอบ        10       เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ       -        เสยีง 
 งดออกเสยีง      1       เสยีง 

 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ ระเบยีบวาระที ่3 ญตัติขออนมุัตโิอนงบประมาณไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล  (อุดหนุนส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช)  

- ขอเชิญท่านนายกครับ  
นายประพฒัน ์ รักษศ์รีทอง    - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรี    ชะมาย ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง  

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
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ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อุดหนุนส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
นครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้ 
   ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย มีความเห็นควรจะต้องเสนอ 
ญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่   

หลักการ 
 อ้างตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0004/ว 5037  ลงวันที่ 30   
ตุลาคม 2558  เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจ าปี  
2559  “นครศรีธรรมราชเกมส์” และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ 
ว 457  ลงวันที่ 20 มกราคม 2559  เรื่องขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณ 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
    เหตผุล 

     ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมาย 
จากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพในการ 
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2559 
“นครศรีธรรมราชเกมส์”  ในระหว่างวันที่  23 - 31  มกราคม  2559   
ณ สนามกีฬาในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และประกอบจากการ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2559 “นครศรีธรรมราชเกมส์” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 
2558  โดยนายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธาน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการขอรับเงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ เพ่ือน ามา 
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขัน เนื่องจากจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณด าเนินการจากกรมพลศึกษา เป็นเงิน 16 
ล้านบาท แต่ประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจะต้องใช้งบประมาณท้ังสิ้น 
21 ล้านบาท จึงขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
เทศบาลต าบล  แห่งละ  20,000  บาท โดยให้พิจารณาโอนงบประมาณเหลือ
จ่ายหรือมีความจ าเป็นน้อยกว่าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดเงิน 
อุดหนุน รายการอุดหนุนส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2559 “นครศรีธรรมราชเกมส์” และประกอบ
มติคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม 
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ครั้งที่ 2/2559 แล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ให้ตั้งงบประมาณสนับสนุน
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือด าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2559 
“นครศรีธรรมราชเกมส์” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมายจึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลชะมาย
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
ซึ่งรายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  เพ่ือให้สภาได้พิจารณา ขอน าเรียนต่อสภาเพียงแค่นี้ครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  รายการใหม่ อุดหนุนส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ซึ่งท่านนายกก็ได้เสนอญัตติต่อสภาไปแล้วในเรื่องการขออนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ืออุดหนุนส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชส าหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณ
ต่าง ๆ ก็เป็นเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านไปแล้วนะครับ ถ้าสมาชิกท่าน
ใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปราย ก็ขอเชิญได้นะครับ ก่อนที่จะมีการลงมติ 
- ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนที่จะมีการลงมติ ผมขอตรวจนับ 
องค์ประชุม สมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 11 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม 
นะครับ  
-  ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ อุดหนุนส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
นครศรีธรรมราช  ใครเห็นชอบยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบ         9       เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ       -        เสยีง 
 งดออกเสยีง      2       เสยีง 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ ระเบยีบวาระที ่4   เรื่องก าหนดสมยัประชมุสามญั ประจ าป ีพ.ศ.2559 
ประธานสภาเทศบาล  และสมัยประชมุสามญัสมยัแรกของปีถดัไป  
    - เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา 24 
    ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม สมัยสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ 

วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด ขอให้ที่ประชุมเสนอ
ได้เลยครับ 

นางสวาท  ณ สวุรรณ  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตลอดจน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้บริหารและประชาคมทุกท่าน ดิฉันนางสวาท  ณ สุวรรณ  เลขานุการสภา 

เทศบาล ขอเสนอดังนี้ 
สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่  1 - 30   มิถุนายน  2559 
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สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่  1 - 30   สิงหาคม   2559 
สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่  1 – 30   ธันวาคม   2559 
และสมัยแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ.2560  ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์  
2560   

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ท่านสวาท  ณ สุวรรณ ก็ได้เสนอสมัยประชุม คือ 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ    สมัยที่  2  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  มิถุนายน  2559 
    สมัยประชุมสามัญ    สมัยที่  3  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  สิงหาคม   2559 
    สมัยประชุมสามัญ    สมัยที่  4  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  ธันวาคม   2559 
    และสมัยแรกของปีถัดไป คือ ปี พ.ศ.2560  ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์  

2560   
 
 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -   มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล   ที่ประชุมนะครับ  ในระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
   ประจ าปี พ.ศ.2559 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ใคร 
   เห็นชอบยกมือครับ  
มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบ         10       เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ        -        เสยีง 
 งดออกเสยีง       1       เสยีง 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ ระเบยีบวาระที ่5   เรื่องอืน่ ๆ  
ประธานสภาเทศบาล   - ส าหรับในการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เข้ามา 4  ปี ซึ่งจะ 
   ครบก าหนดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  ก็คือวันพรุ่งนี้ ผมก็ต้องชื่นชม 
   ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการและประชาคม 
   ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันในการท างานและพัฒนา 
   เทศบาล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เราอยู่อาศัย ถือว่าเป็นการพัฒนาบ้านเกิด ก็ต้องขอ 
   ชื่นชม มีสมาชิกท่านใด ที่จะกล่าวหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะพูดขอเชิญได้นะครับ 
   - ขอเชิญคุณจุมพฎ ครับ 
นายจมุพฎ  กิง่จนัทร์     -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายจุมพฎ  กิ่งจันทร์ สมาชิก 
   สภาเทศบาลต าบลชะมาย เขต 2 เหมือนกับที่ท่านประธานได้เกริ่นไปแล้ว 
   นะครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาซึ่งได้เข้ามาท างานร่วมกับท่านนายกประพัฒน์ 
   รักษ์ศรีทอง  ก็ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหารทุกท่าน และขอบคุณ 
   สมาชิกสภารวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตลอดมา ผม 
   จะครบวาระในวันพรุ่งนี้ และพ่ีน้องประชาคมผู้น าทุกท่านที่ได้ท างานร่วมกัน  
   บางทีก็หมองใจกันบ้าง แต่โดยส่วนตัวแล้วไม่มี และผมคิดว่าท่านผู้บริหารคง 
   ไม่มีอะไรในใจ  เราอยู่ด้วยกันท างานร่วมกัน วัตถุประสงค์คือพัฒนาองค์กร 
   เทศบาลต าบลชะมายและอ านวยความสะดวกให้พ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ี  
   ภายใต้ขอบเขตของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากนี้ก็จะมี 
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   หนังสือส าหรับสมาชิกเป็นหนังสือรับรองทางการเมือง หลังจากนี้เราก็จะ 
   รักษาการท าหน้าที่เหมือนเดิม พี่น้องข้าราชการหรือว่าพวกเรามีอะไรก็คง 
   จะร่วมด้วยช่วยกันต่อไป 
   - ขออนุญาตนะครับ เรื่องที่พนักงานจ้างไปตัดท่อประปา เรื่องมันจบแล้ว 
   เขาคืนเงินมากับผมแล้ว  แต่จะให้มันจบแบบสมบูรณ์ หลังจากนี้เราคงท างาน 
   ร่วมกันต่อ หากมีเคสลักษณะแบบนี้อีก ผมขออนุญาตขอบคุณเจ้าหน้าที่ 
   ที่เก่ียวข้องที่ด าเนินการเรื่องที่ตัดท่อประปาเมื่อวันก่อน ก็ได้คืนเงินมา 
   เรียบร้อยแล้วในส่วนนั้นคือส่วนประกอบ แต่ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ 
   ที่เก่ียวข้อง หากในวันข้างหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ซึ่งไม่ใช่เกิด 
   กับผมจะเกิดกับใครก็ได้ หากเขาแจ้งเคสลักษณะแบบนี้มา ขออนุญาตให้ 
   เจ้าหน้าที่ล าดับเหตุการณ์ ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจะต้องไปบอก 

ที่กองไหน ใครเป็นคนรับผิดชอบ และใครเป็นคนด าเนินการ ขออนุญาต 
ให้ชี้แจงขั้นตอนให้สภาแห่งนี้ทราบด้วยนะครับ 

นายธ ารงศกัดิ ์ ชาญอาวธุ -  เรื่องท่ีคุณจุมพฎได้กล่าวไป คือเรื่องของที่พนักงานเทศบาลได้ตัดท่อประปา 
ประธานสภาเทศบาล   ของชาวบ้านขาด จะให้เจ้าหน้าที่ชี้แจ้งใช่ไหมครับ 
นายจมุพฎ  กิง่จนัทร์   -  ไม่ถึงกับชี้แจงครับ เพียงแต่ว่าถ้ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาอีก ไม่จ าเป็นต้อง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นท่อประปา เพราะมีการไปตัดหญ้าข้างถนน เกาะกลางถนน หากมีก้อนหิน 
   กระเด็นไปโดนกระจกรถ ผมขอทราบขั้นตอนว่าจะต้องไปแจ้งใคร  ใครเป็น 
   คนด าเนินการ  
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - คุณจุมพฎ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้มาชี้แจงในที่สภาคือเรื่องของมาตรการ 
ประธานสภาเทศบาล   การรักษาความปลอดภัยว่าป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก เมื่อเหตุ 
    เกิดข้ึนแล้วจะไปแจ้งผู้รับผิดชอบที่ไหน มีเจ้าหน้าที่ที่จะชี้แจงในที่ประชุม 
   ไหมครับ 
นายสทุธพิร  รสมาลี   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่าน 
ปลัดเทศบาล   นายกเทศมนตรีและคณะ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประเด็นที่ 
   ให้ผมอธิบายก็จะอธิบายโดยสรุปและเข้าใจง่ายนะครับ เมื่อมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   คือหมายถึงพนักงานเทศบาลไม่ว่าใครก็ตาม ได้ท าให้เกิดความเสียหาย ผู้นั้น 
   จะต้องรายงานมาที่ผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอน เมื่อรายงานมาท่ีผู้บังคับบัญชา 
   ตามข้ันตอนแล้ว ถ้าหากมีความเสียหายจะต้องชดใช้ทางเทศบาลจะต้องชดใช้ 
   ไปพลางคือจ่ายไปก่อนแล้วมาตั้งคณะกรรมการ เรียกว่าคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด สอบข้อเท็จจริงเป็นประการใด  
   ถ้าเป็นความประมาทธรรมดา เทศบาลก็ต้องจ่ายไป แต่ถ้าเป็นความประมาท 
   อย่างร้ายแรง ตามกฎหมายผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบเอง ขอบคุณครับ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ขอเชิญคุณจุมพฎ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายจมุพฎ  กิง่จนัทร์   - ผมก็เข้าใจที่ท่านปลัดเรียนให้ทราบ รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กรณีลักษณะเหมือนของผม ตรงนั้นผมไม่ทราบขั้นตอนว่าเขาให้รายงานกัน 
   หรือไม่ แต่เรื่องนี้ชาวบ้านเขาจะโทรหาผม ขั้นตอนกรณีเคสที่แล้วกอง 
   สาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ ชดใช้ในกรณีไหนบ้าง ด าเนินการอย่างไรผม 
   อยากทราบว่าชดใช้ในลักษณะแบบไหน เหมือนเคสที่แล้วถ้าเราไม่เอาเงินไป 
   จ่ายเขาประปาจะไม่มาซ่อมให้ซึ่งชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ าเขาก็จะเดือดร้อน ผม 
   อยากให้เกิดบรรทัดฐาน บางทีคนละกองที่จะต้องรับผิดชอบแล้วท่านจะมา 
   สอบละเมิดทีหลัง ผมก็เข้าใจ เพียงแต่ว่าเหตุการณ์เกิดข้ึนแล้วรายงานผู้ 
   บังคับบัญชาแล้ว และขั้นตอนกรณีนี้การชดใช้จะชดใช้อย่างไร ครั้งที่แล้ว 
   ผมก็ได้ให้เงินผมไปจ่ายให้เขาก่อน ผมไม่ได้เดือดร้อนตรงนั้นเพียงแต่ผมอยาก 
   ให้เป็นบรรทัดฐานของเทศบาลเวลาเกิดเหตุการณ์ครั้งต่อไปแค่นั้นเอง  
   ขอบคุณครับ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   - ผมมีเรื่องคือว่าเราจะครบวาระในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ คือวันพรุ่งนี้  
   มีหลายท่านยังข้องใจเกี่ยวกับการรักษาการว่าเราจะท าอย่างไร จะต้องท า 
   อะไรกันบ้างในช่วงรักษาการจะต้องท าเป็นหนังสือหรือว่าอย่างไร มีหลายคน 
   พูดกันคอืยังไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะครับ ผมจะให้ปลัดได้ช่วยอธิบายเรื่องนี้ 
   ในเรื่องรักษาการตามค าสั่งของ คสช. ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รักษาการต่อไป 
   ให้ท่านปลัดได้ให้รายละเอียดด้วยนะครับ ขอเชิญครับ 
นายสทุธพิร  รสมาลี   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
ปลัดเทศบาล   นายกเทศมนตรีและคณะ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุทธิพร 
   รสมาลี  ปลัดเทศบาลต าบลชะมาย ต้องขอขอบคุณท่านประธานมากครับ 
   ที่ให้เกียรติผมมาช่วยอธิบายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
   ผู้บริหารท้องถิน่เป็นการชั่วคราว ประเด็นที่ผมอยากจะอธิบายผมคิดว่า 
   หลายท่านในสภาก็คงจะรับทราบกันบ้างแล้วว่าเมื่อครบวาระแล้วให้อยู่ 
   ต่อไปได้  หลายท่านก็ยังสับสนว่าต้องท าอย่างไรบ้างในกรณีท่ีต้องอยู่ต่อ 
   ผมขออนุญาตอธิบายดังนี้นะครับ โดยกฎหมายคือพระราชบัญญัติเทศบาล 
   พ.ศ.2496  มาตรา 16 บัญญัติไว้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในต าแหน่ง 
   ได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ในสภาวการณ์ในปัจจุบัน เราถือว่าการ 
   บริหารราชการแผ่นดินนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติ ตามค าสั่งหัวหน้ารักษา 
   ความสงบแห่งชาติที่ 1/2557   
    2. กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่พ้นจากต าแหน่ง 
   เนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558  ให้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามข้อ 2  ของค าสั่งหัวหน้า 
   คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภา 
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   ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557   
   ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระตาม 
   กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  

2558  เป็นต้นไป  ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งในกรณี 
   ดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล   
   และนายอ าเภอกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ต้องก าหนดให้สมาชิกสภา 
   ท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายใน 15 วันและไม่ต้องด าเนินการ 
   เลือกประธานสภาท้องถิ่น และรองประธานสภาท้องถิ่น ตามมาตรา 22  
   วรรคสอง มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   พ.ศ.2540 มาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
   และมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบล พ.ศ.2537  แต่อย่างใด 

2.2 กรณีผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 5 ของค าสั่งหัวหน้าคณะ 
   รักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557  เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557   
   ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากครบวาระตาม 
   กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2557 ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ถือได้ว่ากรณีดังกล่าวผู้บริหารท้องถิ่น 
ยังมิได้พ้นจากต าแหน่ง จึงไม่ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาท้องถิ่น และ 
ไม่ต้องแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น ตามมาตรา  35/4 แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 48/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แต่อย่างใด 
             2.3  กรณีการแต่งตั้งรองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น และเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังกล่าว เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
ยังไม่พ้นจากต าแหน่ง รองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นและ
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ก็ย่อมไม่พ้นจากต าแหน่งเช่นเดียวกันแต่ 

   อย่างไรก็ดี ในการแต่งตั้งและถอดถอนรองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาท้องถิ่น 
   และเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ก็ยังเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
   ตามมาตรา 35/5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
   2540 มาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และ 
   มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
   พ.ศ.2537 ที่จะด าเนินการได้ตามดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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         โดยสรุปแล้วทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย ทั้งสภาและผู้บริหาร 
แต่มีประเด็นอื่นในเรื่องของบัตรถ้าหมดอายุจะต้องยื่นค าขอมีบัตรใหม่ ยื่น
แล้วจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่เท่านั้นเอง 
ขอบคุณครับ 

นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ - ท่านปลัดก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ประธานสภาท้องถิ่น   ท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นค าสั่งของ คสช. ครั้งที่ 1/2557  ส าหรับ 
   ท่านที่ต้องการเอกสารก็ไปค้นหาได้ในเว็ปไซต์ ก็มีเอกสารเกี่ยวกับค าสั่งนี้ 
   นะครับ 
   - มีสมาชิกท่านใดที่จะน าเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ส าหรับในระเบียบวาระ 
   ที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญได้นะครับ ประชาคมท่านใดมีเรื่องที่จะแนะน า 
   อะไรบ้างไหมครับ ขอเชิญได้นะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนที่จะเสนออีกไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหา 
ความเดือดร้อนจากเรื่องต่าง ๆ มีใครที่จะน าเสนออีกบ้าง ขอเชิญได้นะครับ 
- ขอเชิญคุณพรรษาครับ 

นายพรรษา  วเิศษอักษร  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ท่านนายกและ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากฝากท่านายกนะครับว่า 
   ตอนนี้ยุงชุมมากนะครับ ในหมู่ที่ 8 จะขอให้ท่านนายกช่วยจัดการให้ด้วย 
   ขอบคุณมากครับ 
นายธ ารงคศ์ักดิ ์ ชาญอาวธุ -  ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะน าเสนออีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ในเรื่องของปัญหาหรือจะน าเสนอเรื่องอ่ืนใด ขอเชิญได้นะครับ 
   - มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
   ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ตลอดจนประชาคมผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   ที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผมขอปิด 
   ประชุมครับ 

 

ปดิประชุมเวลา   11.00  น. 
 
  

(ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายประสงค์   พรหมวันรัตน์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
       
   

 
 

(ลงชื่อ)             จุมพฎ   กิ่งจันทร์               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายจุมพฎ   กิ่งจันทร์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
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     (ลงชื่อ)          สมคิด   จุ้ยนุม่                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสมคิด   จุ้ยนุ่ม ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 

 
 
 

 
 

    (ลงชื่อ)           สวาท  ณ  สวุรรณ               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นางสวาท  ณ  สวุรรณ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
  
 
 
 
 
 

                สภาเทศบาลต าบลชะมาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งที่ 1/2559  ประจ าปี พ.ศ.2559  ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2559  ประจ าปี  
พ.ศ.2559   ในวันที่  11  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)          ธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                    ( นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

  
    

 
 

 


