รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจาปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
...................................................
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
5.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

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

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒

ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายวันชัย รัตนบุรี
นายฉัตรพล วัชรคิรินทร์
นายวิสุทธิ์ เรืองจรัส
นายร่าน ชูแก้วร่วง
นางพิจิตร อุษาสุมงคล
นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์
นางสาวนาถยา ชัยกิจ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางสวาท ณ สุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

: บัดนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาประชุม จานวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม
แล้ว จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ต่อไป
: สวัสดีท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน วันนี้สภาเทศบาลได้เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย ซึ่งการประชุมก็เป็นไปตามระเบียบวาระ
ดังนี้

-๒ระเบียบวาระที่ ๑
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
--- ไม่มี ---

ระเบียบวาระที่ ๒
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
: รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมว่ามีผู้ใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายงานการประชุมบ้าง
: มีสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะนาเสนอบ้างไหมครับ สาหรับรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ขอเชิญได้ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๑๑
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง ๑

ระเบียบวาระที่ ๓
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมาย เรื่องอนุญาตให้เทศบาลตาบล
ชะมายทาการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๗
: ขอเชิญท่านนายกครับ
: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ชะมายทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม
: สาหรับญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมาย เรื่องอนุญาตให้ทาการ
เทศพาณิชย์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.๒๕๕๗ มีหลักการดังนี้
หลักการ

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย

เสียง
เสียง
เสียง

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ เทศบาลตาบลชะมาย จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อตราเทศบัญญัติ
ทาการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เหตุผล
เทศบาลตาบลชะมายได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจาก
กรมการขนส่งทางบกเพื่อดาเนินการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแล
รักษาการจัดระบบการขนส่งให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลด
ปัญหาการจราจรแออัด ตลอดจนนารายได้จากการเทศพาณิชย์มาพัฒนาสถานี
ขนส่งให้ทันสมัย และส่งเสริมการเที่ยวของอาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ เทศบาลตาบลชะมายจึงเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อตราเทศบัญญัติ

-๓-

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

จ.อ.กิจชะนะรัตน์ ทิพย์รัตน์
นิติกร

ทาการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยที่เทศบาลตาบลชะมายได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร อาเภอทุ่งสง จากกรมการขนส่งทางบกมาเพื่อดาเนินกิจการ
ขนส่งให้มีประสิทธิภาพในด้านการให้บริการ การดูแลรักษา การจัดระบบการ
ขนส่ง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาการจราจรแออัดในชุมชน รายได้จาก
การเทศพาณิชย์มาบริหารสถานีขนส่ง เกิดการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จึงจาเป็นต้องตราเป็นเทศบัญญัติทาการเทศพาณิชย์ ซึ่งร่างเทศ
บัญญัติตาบลชะมายเรื่องอนุญาตให้เทศบาลตาบลชะมายทาการเทศพาณิชย์
เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๗
ซึ่งปรากฏตามรายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งต่อสภา ท่านประธานสภาและท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้ทาการศึกษาดูแล้ว ซึ่งท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่า สถานี
ขนส่งผู้โดยสารได้รับการถ่ายโอนภารกิจตาม พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งเทศบาลตาบลชะมายได้รับการถ่ายโอนมาก็มีความจาเป็นที่จะทาให้เข้า
ระบบและเพื่อเป็นการทางานที่คล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
จึงจาเป็นต้องขออนุญาตต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ เห็นชอบต่อไป
: ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมาย เรื่องอนุญาตให้
เทศบาลตาบลชะมายทาการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๗ ให้สภาฯ ได้รับฟังไปแล้ว
ก่อนที่จะเข้ากระบวนการพิจารณาอย่างถูกต้อง ขอให้งานนิติการซึ่งท่านก็ได้มี
ประสบการณ์ในการทาร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ จึงต้องขอรายละเอียดจากท่าน
นิติกร ขอเชิญครับ
: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ฝ่ายบริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการตราเทศพาณิชย์ร่างเทศบัญญัติของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อได้รับการถ่ายโอนจาก
กรมการขนส่งทางบก ในขั้นดาเนินการจะต้องทาเทศบัญญัติเพื่อทาการ
เทศพาณิชย์ในการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเทศบาลตาบลชะมาย
ได้รับมอบการถ่ายโอนมาชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งยังไม่ได้จัดทาเทศบัญญัติ
เพื่อทาการเทศพาณิชย์เพราะว่าในการถ่ายโอนสถานีขนส่งนี้เป็นการบริหารเชิง
พาณิชย์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ก็ได้จัดทาร่างเทศบัญญัติเพื่อทาการ
เทศพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๑ เทศพาณิชย์
ของเทศบาลให้ตราเป็นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได้อันเกิดจากการ
กระทาตามอานาจหน้าที่จะไม่ตราเป็นเทศบัญญัติก็ได้ ในมาตรา 61 ทวิ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นได้ เมื่อนายกเสนอญัตติเข้าสภาฯ สภาฯ อนุมัติญัตติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เมื่อสภาฯ เห็นชอบก็จัดส่งให้จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการ
ลงนามภายใน ๑๕ วัน เมื่อผู้ว่าราชการลงนามแล้วก็นามาปิดประกาศให้
ประชาชนได้รับทราบ ๗ วัน ตามมาตรา ๖๒ เมื่อเทศบาลได้ปิดประกาศ
๗ วันแล้ว ก็ประกาศใช้ตามมาตรา ๖๓ จังหวัดก็จะส่งหนังสือมาแจ้งให้เทศบาล

-๔-

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

นายสุรศักดิ์ เดชะราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
ผู้รับรอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายสมนึก เกิดช่วย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแล้ว แต่ถ้าหากผู้ราชการจังหวัดไม่ลงนาม
ภายใน ๑๕ วัน ก็สามารถประกาศใช้ได้เลย
ในการร่างเทศบัญญัติเพื่อทาการเทศพาณิชย์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ เมื่อเสนอร่างเพื่อเป็นเทศบัญญัติแล้ว เป็นญัตติทั่วไป ยังไม่ได้จัดทา
งบประมาณ เมื่อผ่านแล้วก็จะตั้งงบประมาณ ในเทศบัญญัติก็จะเข้าในเทศ
บัญญัติงบประมาณซึ่งในการประชุมเทศบัญญัติงบประมาณ สามวาระรวดไม่ได้
แต่ร่างเทศบัญญัตินี้เป็นญัตติทั่วไป ซึ่งในข้อ ๔๕ ในการพิจารณาสามวาระรวด
ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่สภาฯ
: ใครมีอะไรจะสงสัยบ้าง เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป
: ท่านนิติกรได้ให้รายละเอียดไปแล้ว สาหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติตาบล
ชะมาย เรื่องอนุญาตให้เทศบาลตาบลชะมายทาการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๗
: ต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ
: การเสนอในการพิจารณาให้พิจารณาสามวาระรวด ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ขอเชิญเสนอได้ครับ
: ขอเชิญคุณสุรศักดิ์ ครับ
: เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุรศักดิ์ เดชะราช สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ ผมขอเสนอสามวาระรวด ครับ
: นายสุรศักดิ์ เดชะราช ได้เสนอสามวาระรวด ขอผู้รับรองด้วยครับ
๑. นายเดชณ์ ชาญอาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เชต ๑
๒. นางสวาท ณ สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
: สาหรับสมาชิกที่จะเสนอให้สภาฯ พิจารณา ๓ วาระรวด สมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ทั้งหมด ๔ ท่าน จึงจะลงมติได้ ขอเชิญครับ
: ขอเชิญคุณสมนึก ครับ
: ผมนายสมนึก เกิดช่วย ตาแหน่ง รองประธานสภาฯ ขอเสนอสามวาระรวด
ครับ
: นายสมนึก เกิดช่วย ได้เสนอสามวาระรวด ขอผู้รับรองด้วยครับ

-๕ผู้รับรอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายประสงค์ พรหมวันรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
ผู้รับรอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
ผู้รับรอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
ผู้รับรอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

๑. นายสุรศักดิ์ เดชะราช สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เชต ๑
๒. นายทวีศักดิ์ ปานมี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
: มีใครจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ
: เชิญคุณประสงค์ ครับ
: ผมนายประสงค์ พรหมวันรัตน์ สมาชิกสภา เขต ๒ ขอเสนอสามวาระรวด
ครับ
: นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ ได้เสนอสามวาระรวด ขอผู้รับรองด้วยครับ
๑. นายสมนึก เกิดช่วย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
๒. นายสลัด พรหมดนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
: มีใครจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ
: เชิญคุณพรรษา ครับ
: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ท่านนายก
รองนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอสามวาระรวด ครับ
: นายพรรษา วิเศษอักษร ได้เสนอสามวาระรวด ขอผู้รับรองด้วยครับ
๑. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
๒. นายสมคิด จุ้ยนุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
: มีใครจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ
: เชิญคุณเดชณ์ ครับ
: ผมนายเดชณ์ ชาญอาวุธ ขอเสนอสามวาระรวด ครับ
: นายเดชณ์ ชาญอาวุธ ได้เสนอสามวาระรวด ขอผู้รับรองด้วยครับ
๑. นายพรรษา วิเศษอักษร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
๑. นายจุมพฏ กิ่งจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอ
ก็ได้ ก็เป็นไปตามระเบียบแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เสนอมา จานวน ๕ ท่าน
ซึ่งก็เกินหนึ่งในสาม ของจานวนสมาชิกที่เข้าประชุมแล้วครับ
: ผมจะขอมติตามที่สมาชิกได้เสนอ เชิญลงมติครับ
เห็นชอบ
๑๑
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
๑
เสียง
: มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับ
: ต่อไปผมจะให้ลงมติในขั้นรับหลักการ

-๖-

มติที่ประชุม
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

: ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมายเรื่องอนุญาต
ให้เทศบาลตาบลชะมายทาการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในขั้นรับหลักการ ผมจะขอมติที่ประชุม เชิญลงมติครับ
เห็นชอบ
๑๑
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
๑
เสียง
: มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับ
: วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรค ๒ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนสมาชิกผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรมการแปรญัตติ
สาหรับในวาระที่ ๒ ในญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมาย เรื่องอนุญาต
ให้เทศบาลตาบลชะมายทาการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ในฐานะเป็น
ประธานที่ประชุมก็จะเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ
: สาหรับในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอคาแปรญัตติ
ในญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมายเรื่องอนุญาตให้เทศบาลตาบล
ชะมาย ทาการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๗ ขอเชิญเสนอได้ครับ
: มีสมาชิกท่านใดที่จะขอเสนอคาแปรญัตติบ้าง ในขั้นแปรญัตติ
: ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นคาเสนอขอแปรญัตติ ผมในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
คาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมาย เรื่องอนุญาตให้เทศบาลตาบล
ชะมายทาการเทศพาณชิย์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๗ และให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม
และต่อไปผมขอมติที่ประชุมในขั้นแปรญัตติด้วยครับ
เห็นชอบ
๑๑
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
๑
เสียง
: มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ คงไว้ซึ่งร่างเดิม
วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
: สาหรับในญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมายเรื่องอนุญาตให้เทศบาล
ตาบลชะมายทาการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๗ ในขั้นลงมติซึ่งจะไม่มีการอภิปรายใด ๆ
แล้วครับ ผมจะขอมติที่ประชุมครับ

-๗มติที่ประชุม
นายธารงศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภา
นายจุมพฏ กิ่งจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

เห็นชอบ
๑๑
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
๑
เสียง
: มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
: สาหรับในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมายเรื่อง
อนุญาตให้เทศบาลตาบลชะมายทาการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๗ ก็ได้เสร็จสิ้นการ
พิจารณาไปแล้ว สามวาระรวด ซึ่งผมจะนาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน
๗ วัน หลังจากที่สภาฯ ได้มีมติ
เรื่องอื่น ๆ
: ใครมีปัญหาเรื่องใดก็นาเสนอในที่ประชุมได้ ท่านประชาคมมีสิ่งใดที่จะให้
เทศบาลตาบลชะมายรับใช้ดูแล ก็ขอนาเสนอได้
: กราบเรียนประธานสภาเทศบาลตาบลชะมายที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมายขอนาเรียนต่อสภาในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ซึ่งขณะนี้เทศบาลตาบลชะมายได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลเพื่อมา
ทางานในพื้นที่ ขอนาเรียนกับท่านสมาชิกว่าให้ช่วยกันดูแลด้วย ซึ่งรายละเอียด
ที่เครื่องจักรกลจะลงไปขุดสมาชิกบางท่านก็ได้ทราบแล้วว่ามีสายไหนบ้าง
แล้วจะให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารคาสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ว่า
มีสายใดบ้าง
: ขอฝากเรื่องการไปขุดลอกและปัญหาต่าง ๆ ที่จะนาไปบอกชาวบ้าน ซึ่งผมคิด
ว่าท่านสมาชิกสภาเป็นกลไกสาคัญในการประสานที่ดีที่สุดและผู้ปกครองท้องที่
ไม่ว่าจะเป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
: สาหรับในเรื่องอื่น ๆ ถ้าท่านสมาชิกมีปัญหาอะไรในการบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลชะมายหรือเรื่องที่เป็นภารกิจที่เทศบาลตาบลชะมายต้องปฏิบัติก็
ให้ประสานเข้ามาได้
: ขอเชิญคุณจุมพฏ ครับ
: กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒ ผมขออนุญาต
เรียนปรึกษาว่าช่วงที่ได้ย้ายมาอยู่ที่สานักงานแห่งนี้ใหม่ ๆ ผมอยากทราบ
เกี่ยวกับเรื่องของกิจการสภาฯ ว่าได้มีการมาวัดเกี่ยวกับที่นั่ง โต๊ะประธาน
ผู้บริหาร สมาชิกและเวที ไปนานแล้ว ผมไม่ทราบว่าเพราะเหตุผลอะไรที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ ไม่ทราบว่าส่วนราชการไหนรับผิดชอบ เวลามีประชุมต้องขน
เก้าอี้ไป-มา ผมมีความรู้สึกว่าไม่ธรรมชาติเช่น อบต. หรือเทศบาลอื่นเขาทากัน
ผมขออนุญาตฝากเป็นข้อคิด อยู่ที่ความเหมาะสมและด้วยเวลาเนิ่นนานน่าจะ
ทาได้แล้ว ขอบคุณมากครับ
: สาหรับในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ท่านนายกได้ชี้แจงให้สมาชิกในเรื่อง
การสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขุดลอก

-๘-

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

คู คลอง ในการแก้ปัญหาน้าท่วม เพื่อรับสถานการณ์น้าท่วม ขอให้ท่านสมาชิก
ได้ช่วยอานวยความสะดวกในเรื่องที่ท่านนายกได้ดาเนินการในเรื่องการขุดลอก
นี้ด้วยครับ
: สาหรับในเรื่องที่ท่านจุมพฏ กิ่งจันทร์ ได้พูดคุยในเรื่องการปรับปรุงห้อง
ประชุมก็ได้พูดคุยกันหลายครั้งมาแล้ว แต่ผมก็ไม่ทราบถึงรายละเอียดในการ
ดาเนินการในเรื่องนี้ครับ การตั้งงบประมาณก็ได้พูดคุยกับท่านนายกไปแล้ว
กาลังรอดาเนินการอยู่ครับ ส่วนรายละเอียดก็ต้องให้ทางผู้บริหารคือท่านนายก
ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ
: มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ
: ขอเชิญท่านนายก ครับ
: กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับในเรื่องของงานกิจการสภา ผมขอนาเรียน
ท้าวความไปถึงเรื่องงบประมาณ สาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ว่าทุกท่านคงทราบดีว่าสภาพเศรษฐกิจและเกิดปัญหาทางการเงิน
ถ้าท่านติดตามข่าวสารต่าง ๆ ว่า รายรับในปีนี้กับปีที่แล้วแตกต่างกันมาก
สาหรับงานต่าง ๆ ผมขอพูดในภาพรวมตอนนี้ก็ได้ประกาศถนนรอบสานักงาน
ประมาณ ๑.๖ ล้านบาท ก็ได้เรียกมาทาสัญญาแล้ว ในส่วนอื่น ๆ ก็ซื้อ
รถดับเพลิง ๑ คัน ตามที่เห็นอยู่เพราะว่าของเราตอนนี้ยังเป็นรถบรรทุกน้าอยู่
คันนี้ใช้มาแล้วประมาณ ๑๔ ปี เวลาเกิดปัญหาพี่น้องประชาชนเดือดร้อน
เรื่องปัญหาน้า ทาความสะอาดถนน มีรถอยู่คันเดียว ในส่วนอื่น ๆ เป็น
โครงการเล็ก ๆ เช่น ขุดลอก แก้ปัญหาน้าท่วม หมู่ที่ ๗ ไม่ถึงแสน ในส่วนอื่นก็
เป็นค่าใช้จ่ายประจา สาหรับในส่วนของห้องประชุมท่านก็เห็นอยู่ ไม่ใช่เฉพาะ
ห้องประชุม รวมกันทั้งสานักงาน งบประมาณ ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติก็พยายาม รองบประมาณในการถ่ายโอนงบที่ทางรัฐ
จัดสรรมาให้และจัดเก็บเอง ก็กาลังดาเนินการอยู่ ซึ่งเหลือเวลาอีก 5 เดือน
ก็จะสิ้นปีงบประมาณ ทางผู้บริหารเองและข้าราชการก็จะพยายามดาเนินการ
ให้ทัน
: สาหรับในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณ ผมอยากนาเรียนต่อสภาว่า
รถดับเพลิงมีความจาเป็นเพราะว่าเทศบาลตาบลชะมาย ท่านลองคิดดูว่า
ถ้าเกิดเพลิงไหม้ มีโรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในอาเภอทุ่งสง ถ้าเกิดเพลิงไหม้
โรงแรมอยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลชะมาย ถ้าไม่มีรถของเราออกไปสักคัน
ศักยภาพของเราในภาพทั่วไปจะเป็นอย่างไร ฉะนั้นในการใช้จ่ายงบประมาณ
เราใช้จ่ายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาคน เรื่องสังคม เรื่องประเพณี
วัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายประจา การบริการสาธารณะ ท่านก็เห็นอยู่ว่าจะมีปัญหา
มาก ๆ สาหรับในการบริการสาธารณะ ผู้บริหารเองก็จะดาเนินการให้ทุกเรื่อง
จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับบุคลากรและเครื่องจักร ขอเรียนว่าผู้บริหารเองและ
เจ้าหน้าที่ก็มีความกระตือรือร้นในการทางาน ขอบคุณครับ
: เรื่องการปรับปรุงห้องประชุมที่ท่านจุมพฎ ได้สอบถาม ผู้บริหารท่านนายก
ก็ได้ตอบไปแล้ว เป็นเรื่องการติดขัดในเรื่องงบประมาณตามภาวะเศรษฐกิจ
ก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วนะครับ

-๙: มีท่านใดที่จะนาเสนอเรื่องอื่นอีกไหมครับ ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
: ถ้าไม่มี สาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยให้การประชุมใน
วันนี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ประสงค์ พรหมวันรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

จุมพฎ กิ่งจันทร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

สมคิด จุย้ นุ่ม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสมคิด จุ้ยนุ่ม )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

สวาท ณ สุวรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางสวาท ณ สุวรรณ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

ธารงค์ศักดิ์ ชาญ อาวุธ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย

