รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจาปี ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
...................................................
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ผูม้ าประชุม
ชือ่ - สกุล
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
นายสมนึก เกิดช่วย
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
นายธรรมนูญ จุติชอบ
นายพรรษา วิเศษอักษร
นายสุรศักดิ์ เดชะราช
นายประสงค์ พรหมวันรัตน์
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
นายสมคิด จุ้ยนุ่ม
นายสลัด พรหมดนตรี
นายทวีศักดิ์ ปานมี

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชือ่ - สกุล
๑. นางสวาท ณ สุวรรณ
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผู้เข้าร่วมประชุม
ชือ่ - สกุล
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายวันชัย รัตนบุรี
นายฉัตรพล วัชรคิรินทร์
นายร่าน ชูแก้วร่วง
นายปรีชา บุญรักษา
นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์
นายจวน เทพคง
นางธิติมา ชูแก้ว
นางสาวนาถยา ชัยกิจ

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
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
ตาแหน่ง
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลชะมาย
ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองปลัดเทศบาลตาบลชะมาย
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ประชาคม หมู่ที่ ๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน

เริม่ ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

ขอกราบสวัสดีท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าส่วน ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาคมทุกท่าน ก่อนที่จะมีการประชุมสภาฯ เนื่องจากวันนี้คุณสวาท
ณ สุวรรณ เลขานุการสภาฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จะให้สภาฯ
คัดเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ซึ่งก็เป็นไป

-๒-

นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ วรรคสุดท้าย ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราวและให้นาวิธีการเลือกตามข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ซึ่งขอให้ทางสภาฯ เสนอชื่อได้เลยครับ
- ขอเชิญคุณพรรษาครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และกราบเรียนท่านนายก รองนายก
ที่ปรึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอ
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ
- มีใครจะเสนอคนอื่นอีกไหมครับ
- ถ้าไม่มี ผมขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รบั รอง

๑. นายสมคิด จุย้ นุม่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
๒. นายจุมพฎ กิง่ จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

- หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมในการเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวในวันนี้ครับ

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
๑๐
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ๑

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

- รับรองเป็นเอกฉันท์ เลขานุการสภาท้องถิ่นในวันนี้คือ คุณเดชณ์ ชาญอาวุธ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้เลยครับ
- บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญ
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมต่อไป

เสียง
เสียง
เสียง

- ขอกราบสวัสดีท่านสมาชิกและคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมทุกท่าน
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เทศบาลตาบลชะมายได้เปิดประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย สาหรับการ
ประชุมในวันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย ประจาปี
ประธานสภาฯ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า
มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า
ให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี

-๓ในเรื่องการนาเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อสภาเทศบาลตาบลชะมาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
ท่านก็ได้รับเอกสารไปแล้วในเล่มสีเหลือง ซึ่งได้ส่งไปให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและการประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ วรรคห้า กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความคิดเห็นจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และบัดนี้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมายได้รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลมายังผู้บริหาร และเทศบาลตาบลชะมายจึงขอเสนอรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งทางผู้บริหารได้ส่งมาให้
ประธานสภาฯ เพื่อส่งไปให้กับสมาชิกทุกท่าน ตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้ว
จานวน ๒ ฉบับ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ประธานสภาฯ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
- ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูในรายงานการประชุมว่ามีส่วนใดที่จะต้องแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๑๐
๑

เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
เรือ่ งกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๒๔ วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มี
ประธานสภาฯ
สมัยประชุมสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจาปีให้สภาเทศบาลเป็นผู้กาหนด
ในการกาหนดสมัยประชุมของสภาเทศบาล ให้มี ๔ สมัย ซึ่งได้กาหนด
ไปแล้ว ๑ สมัย คือสมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ให้กาหนดเพิ่มอีก ๓ สมัย พร้อมทั้งให้กาหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปซึ่งให้
สภาฯ เป็นผู้นาเสนอ ขอเชิญครับ
- ขอเชิญคุณพรรษา ครับ
นายพรรษา วิเศษอักษร
- กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รองนายก ท่านปลัดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอดังนีค้ รับ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขอผู้รับรองด้วยครับ

-๔ผู้รบั รอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

๑. นายธรรมนูญ จุตชิ อบ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๑
๒. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต ๒
- ท่านพรรษา วิเศษอักษร ก็ได้เสนอสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
และสมัยประชุม สมัยแรกของปีถัดไป คือ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอื่น
ไหมครับ ขอเชิญเสนอได้ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมจะขอมติ
ที่ประชุมในการกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
และการกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

- ที่ประชุมเห็นเป็นเอกฉันท์กับการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ และการกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป คือ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

เรือ่ งอืน่ ๆ
- ใครมีปัญหาอะไรบ้าง หรือมีเรื่องอะไรจะเสนอแนะก็ขอเชิญได้ครับ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนอไหมครับ ท่านประชาคม ท่านผู้ใหญ่บ้านตลอดจน
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีใครที่จะนาเสนออะไรบ้างครับ
- เชิญท่านนายกครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมายที่เคารพ ตลอดจนท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย ประชาคมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับใน
วาระที่ ๔ ผมอยากนาเรียนต่อสภาฯ ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งขอฝากทุกท่าน ถ้ามี
ปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับ
ภัยแล้ง อัคคีภัยหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลตาบลชะมายผมเองในฐานะ
นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการนายก และ
เจ้าหน้าที่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งตอนนี้ผมเองก็ได้
ดาเนินการไปตามแผนการในเรื่องต่าง ๆ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในเรื่อง
การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอนามัยหรือทุก ๆ
เรื่องขอนาเรียนต่อสภาฯ ว่าให้โทรหาผมโดยตรงหรือรองนายก หรือที่ปรึกษาหรือ
เลขานุการนายกหรือเจ้าหน้าที่ ก็มีความพร้อมอยู่เสมอสาหรับในเรื่องดังกล่าว

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

๑๐
๑

เสียง
เสียง
เสียง

-๕นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

- ท่านนายกก็ได้พูดถึงเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งและแนวทางการช่วยเหลือ
มีสมาชิกและประชาคมท่านใดมีเรื่องที่จะนาเสนอ ขอเชิญครับ
- เชิญคุณพรรษา ครับ
- กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นายก
รองนายก ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากทราบว่าเรื่องการ
ตั้งคณะกรรมการชุมชนไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วครับ ขอปรึกษาครับขอขอบคุณครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลชะมายและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับเรื่องการจัดตั้งชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลชะมาย ซึ่งผมเองก็ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและได้ให้แนวทาง
กับคณะกรรมการไปแล้วว่า ในการตั้งชุมชนนั้นให้คานึงถึงความอยู่รว่ มกันของชุมชน
โดยไม่ต้องไปกาหนดเขตหมู่บ้าน ไม่ต้องไปกาหนดเขตเลือกตั้ง ขอนาเรียนว่าท่านอย่า
ไปถือเป็นเขตเลือกตั้ง เขตหมู่บ้าน ผมก็ได้คุยกับรองนายกฉัตรพลในส่วนของบ้านต้น
แคว่าจะเอาอย่างไร ก็ได้ข้อสรุปมาว่าจากหัวสะพานเหล็กมาถึงหมู่บ้านสุมิตรา ๑
ชุมชน หมู่บ้านสุมิตราทั้ง ๒ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน และเมื่อออกจากบ้านสุมิตรามาบ้าน
ในพรุมาบ้านต้นแคมาถึงรางรถไฟไปถึงหลัง อบต.นาหลวงเสน ๑ ชุมชน ก็จะรวมพื้นที่
หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ไปด้วย ขอเรียนว่าอย่าไปถือเขตหมู่บ้าน อย่าถือเขตชุมชน
ถ้าท่านไปถือแบบนั้นเป็นการกาหนดที่ยากมาก ถ้าท่านถือว่าของหมู่ที่ ๓ เข้ากับหมู่ที่
๔ ไม่ได้ มันจะไม่ได้ เพราะชุมชนจะอยู่รวมกันระหว่างหมู่บ้าน บางชุมชนจะติดไปทั้ง
๓ หมู่บ้านก็มี การกาหนดต่าง ๆ เหล่านี้กาลังเดินเรื่องอยู่ มีของหมู่ที่ ๗ ผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชนได้มาปรึกษาก็ได้ให้แนวทางไปแล้วก็ได้ดาเนินการไปมากแล้ว และของ
ในพื้นที่เขต ๑ ที่รับผิดชอบอยู่ก็มีผู้ช่วยช่างเข้ามาปรึกษาตอนนี้ก็กาลังดาเนินการอยู่
ผมก็กาลังติดตามอยู่ว่าให้เร่งรีบให้ทันก่อนที่ทางรัฐบาลจะดาเนินการงบประมาณปี
๒๕๕๘ จะได้รายงานกรมฯ เพื่อจะได้รับเงินอุดหนุนสาหรับชุมชน และขอนาเรียนว่า
ตอนนี้ผมกาลังติดตามอยู่และเมื่อเสร็จ เมื่อคณะกรรมการที่ผมแต่งตั้งว่าเห็นชอบตามนี้
ผมก็จะเอาตามท่าน แต่ผมจะให้แนวทาง เช่น ของคุณสมนึกผมก็ให้แนวทางไปแล้วว่า
การแบ่งจะแบ่งอย่างไร อย่าไปเอาชุมชนใหญ่ ๆ ให้ได้ชุมชนเยอะ ๆ แต่เข้าหลักเกณฑ์
เราจะได้เงินอุดหนุนเยอะ อยากเรียนว่าในการทางานนั้นผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุก ๆ คนที่มีความทุ่มเทในการทางาน เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและ
มีความชัดเจนเกิดความพอใจสาหรับคนในชุมชน แต่ประธานในครั้งแรกขอนาเรียน
คุณพรรษา ผ่านประธานสภาฯ ว่าไม่ใช่อานาจผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นอานาจนายกเทศมนตรี
ที่จะแต่งตั้งประธานชุมชน ท่านต้องรู้ว่าข้อกฎหมายเป็นอย่างไรให้ไปศึกษาแล้วไปบอก
เขาด้วยฉะนั้นผมจะฟังจากพวกท่านจะเอาใครเป็นประธานชุมชน จะฟังจากท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ที่เป็นคณะกรรมการและคณะกรรมการทุก ๆ คนที่ผมได้ออก
คาสั่งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ในวาระแรก และประธานชุมชนเหล่านี้

-๖-

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายไตรภูมิ แก่นเมือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

จะไปเลือกกรรมการกันเอง ขอเรียนว่าเราก็ต้องรีบดาเนินการให้ทันก่อนทางบประมาณ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเทศบาลจะได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับชุมชนเลย ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ไปทาแล้วได้ประโยชน์ ผมถือว่าการทางานของเจ้าหน้าที่คณะทางาน
ดาเนินไปได้ดี ทุก ๆ คนก็ได้ไปสารวจผมคิดว่าอาทิตย์หน้าถ้าหากทีมคณะทางาน
เจ้าหน้าที่ได้ทางานเต็มที่ก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วผมจะตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่
ขอบคุณมากครับ
- เป็นที่เข้าใจแล้วว่า ในการจัดทาประชาคมในเรื่องของการแบ่งเขตปกครอง
เป็นเขตชุมชน
- มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนออีกไหมครับ
- ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ครับ
- กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายก และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมมีเรื่องปรึกษาอยู่เรื่องเดียวคือ จะปรึกษาทางเทศบาลเรื่องในกรณีที่จะขอ
สัญญาณไฟจราจรว่ามีชาวบ้านเสนอความเดือดร้อนมาเยอะที่หน้าหมู่บ้าน
ไทยเสถียร เพราะช่วงเช้าจะเกิดอุบัติเหตุเกือบค่อนข้างจะบ่อย ผมคิดว่าถ้ามี
สัญญาณไฟจราจรก็จะช่วยเรื่องอุบัติเหตุได้ แต่ผมไม่รู้ว่าการขอสัญญาณไฟ
จราจรจะต้องทาอย่างไรบ้าง จึงขอปรึกษากับทางเทศบาล ขอบคุณครับ
- ขอเชิญท่านนายก
- กราบเรียนประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลชะมายตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับในเรื่อง
ของความเดือดร้อนเรื่องสัญญาณไฟจราจร ในการดาเนินงานโดยวิธี
งบประมาณ ซึ่งจะต้องนาเข้าเทศบัญญัติ ถ้าจะดาเนินการได้ก็ต้อง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผมขอนาเรียนโดยวิธีงบประมาณไม่ใช่นายกปฏิบัติ
ในเรื่องไฟสัญญาณจราจรสี่แยกเขาตาเล่งไปนาแฝดเมืองใหม่ดาเนินการได้
แต่ว่าจะต้องศึกษาผลกระทบด้วย คุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าไปทาโครงการอะไรสัก
โครงการบางคนจะเสียความรู้สึก ที่สี่แยกนาคาทวดผมก็ได้ปรึกษากับ
ประธานสภาฯ ที่ผมได้จัดทาสัญญาณไฟจราจรแต่บางคนก็เสียความรู้สึกว่า
รถไม่เยอะแต่ว่ารถมาติดอยู่ แต่ว่าในเมื่อความต้องการของพี่น้องประชาชน
ทางเทศบาลก็ยินดี แต่โดยวิธีงบประมาณผมก็ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามวิธี
งบประมาณ ถ้าจะดาเนินการจ่ายขาดเงินสะสมให้ได้ก็จะดาเนินการให้ถ้ามีเงิน
แต่ถ้าโดยงบปกติผมก็ดาเนินการให้อยู่แล้ว และขอนาเรียนต่อผู้เข้าร่วมประชุม
และท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ขอบคุณครับ
- ท่านนายกก็ได้ชี้แจงไปแล้วในเรื่องสัญญาณไฟจราจรในหมู่ที่ ๘ ซึ่งนาเสนอ
โดยท่านผู้ใหญ่บ้าน ไตรภูมิ แก่นเมือง
- มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีกไหมครับ สาหรับระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
มีไหมครับ
- ขอเชิญคุณจุมพฏ ครับ

-๗นายจุมพฏ กิง่ จันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายปรีชา บุญรักษา
รองปลัดเทศบาล
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมฝากประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ วัดวังหีบ
จะมีการวางศิลาฤกษ์ สร้างโบสถ์ เริ่มจากพิธีการตั้งแต่เช้า จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ มี
พราหมณ์ทาพิธี เพราะว่าเป็นพิธีทางพุทธศาสนา ท่านที่เข้าร่วมประชุมผู้ใดสนใจจะไป
ร่วมในงานพิธีวางศิลาฤกษ์ ขอกราบเรียนเชิญได้ที่วัดวังหีบครับ ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นอีกก็เชิญได้ครับ
- ขอเชิญคุณพรรษา ครับ
- กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก รองนายก
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมขอเสนอปรึกษาเรื่องถังขยะ เพราะว่า
ตอนนี้ผมขับรถไปทุกหมู่บ้าน ส่วนมากเรื่องถังขยะเกะกะไปหมด บางบ้าน
ไม่ให้วางถัง แต่เอาขยะมาวางไว้เต็มหมดตั้งเรียงไว้หน้าบ้าน ขอปรึกษาว่าต่อไปจะทา
อย่างไร ถังขยะหน้าบ้านเองไม่ให้วางแต่เอาขยะไปวางหน้าบ้านเพื่อน สังเกตดูที่ผมพูด
เฉพาะของหมู่ที่ ๘ ขนออกมาตั้งเรียงไว้หน้าบ้าน แต่ถังขยะหน้าบ้านเองไม่ให้ตั้ง จะ
ทาอย่างไรขอปรึกษากับส่วนราชการ ขอปรึกษาแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนอหรือแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ
- ท่านรองปลัดมีอะไรบ้างครับ
- ไม่มีครับ
- ท่านรองนายกมีอะไรบ้างไหมครับ
- ถ้าไม่มีเรื่องใดที่จะเสนอ ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ก็ต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิก ท่านผู้บริหาร ตลอดจนประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทุกท่านที่ช่วยให้การ
ประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ประสงค์ พรหมวันรัตน์
( นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

จุมพฎ กิ่งจันทร์
( นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-๘-

(ลงชื่อ)

สมคิด จุ้ยนุ่ม
( นายสมคิด จุ้ยนุ่ม )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

เดชณ์ ชาญอาวุธ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายเดชณ์ ชาญอาวุธ )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

ธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย

