
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖   ประจ าปี ๒๕๕๖ 
วันพุธที่ ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสสารอ าเภอทุ่งสง 
....................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ ประธานสภา ทต.ชะมาย (ลงชื่อ) ธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ  
๒. นายสมนึก  เกิดช่วย รองประธานสภา ทต.ชะมาย (ลงชื่อ) สมนึก        เกิดช่วย  
๓. นางสวาท  ณ  สุวรรณ เลขานุการสภา ทต.ชะมาย (ลงชื่อ)  สวาท       ณ  สุวรรณ  
๔. นายเดชณ์  ชาญอาวุธ สท.ต าบลชะมาย เขต ๑ (ลงชื่อ)  เดชณ์      ชาญอาวุธ  
๕. นายธรรมนูญ  จุติชอบ สท.ต าบลชะมาย เขต ๑ (ลงชื่อ)  ธรรมนูญ   จุติชอบ  
๖. นายพรรษา  วิเศษอักษร สท.ต าบลชะมาย เขต ๑ (ลงชื่อ)  พรรษา     วิเศษอักษร  
๗. นายสุรศักดิ์  เดชะราช สท.ต าบลชะมาย เขต ๑ (ลงชื่อ)  สุรศักดิ์     เดชะราช  
๘. นายประสงค์  พรหมวันรัตน์ สท.ต าบลชะมาย เขต ๒ (ลงชื่อ)  ประสงค์    พรหมวันรัตน์  
๙. นายจุมพฎ  กิ่งจันทร์ สท.ต าบลชะมาย เขต ๒ (ลงชื่อ)  จุมพฎ      กิ่งจันทร์  

๑๐. นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม สท.ต าบลชะมาย เขต ๒ (ลงชื่อ)  สมคิด      จุ้ยนุ่ม  
๑๑. นายสลัด  พรหมดนตรี สท.ต าบลชะมาย เขต ๒ (ลงชื่อ)  สลัด        พรหมดนตรี  
๑๒. นายทวีศักดิ์  ปานมี สท.ต าบลชะมาย เขต ๒ (ลงชื่อ)  ทวีศักดิ์     ปานมี  

 

ผู้มาประชุม     ๑๒     ท่าน 
ผู้ลาประชุม       -      ท่าน 
ผู้ขาดประชุม     -      ท่าน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย (ลงชื่อ)  ประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง  
๒. นายร่าน  ชูแก้วร่วง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ลงชื่อ)  ร่าน  ชูแก้วร่วง  
๓. นายฉัตรพล  วัชรคิรินทร์ รองนายกเทศมนตรี (ลงชื่อ)  ฉัตรพล  วัชรคิรินทร์  
๔. นายวันชัย  รัตนบุร ี รองนายกเทศมนตรี (ลงชื่อ)  วันชัย  รัตนบุรี  
๕. นายปรีชา  บุญรักษา รองปลัดเทศบาล (ลงชื่อ)  ปรีชา  บุญรักษา  
๖. นายวรเดช  รักต์ยศ หัวหน้าส านักปลัด (ลงชื่อ)  วรเดช  รักต์ยศ  
๗. นายประภาส  เฉลิมชัยวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ (ลงชื่อ)  ประภาส  เฉลิมชัยววิัฒน์  
๘. นางสุนีย์  เทพคง ผู้อ านวยการกองคลัง (ลงชื่อ)  สุนีย์   เทพคง  
๙. นายจวน  เทพคง ประชาคม (ลงชื่อ)  จวน   เทพคง  

๑๐. นางศิริกาญจน์  ชูแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ (ลงชื่อ)  ศิริกาญจน์  ชูแก้ว  
๑๑. นายรักพงศ์  จารุภูมิ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (ลงชื่อ)  รักพงศ์  จารุภูมิ  
๑๒. นายกมล  เชยบัวแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ (ลงชื่อ)  กมล  เชยบัวแก้ว  



 
- ๒ - 

 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐  น.   
  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ  ประธานสภาเทศบาล
ต าบลชะมาย ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 

นายธ ารงศักดิ์  ชาญอาวุธ - สวัสดีท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและและผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ    ประชุมทุกท่าน วันนี้สภาเทศบาลต าบลชะมายได้เปิดประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง 
ประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง การประชุมในวันนี้ก็เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ - ไม่มี- 
ประธานสภาฯ     

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายธ ารงศักดิ์  ชาญอาวุธ - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  
ประธานสภาฯ   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ประจ าปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
    - มีสมาชิกหรือผู้บริหารท่านใดที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมบ้าง 
    ขอเชิญครับ 
นางสวาท  ณ  สุวรรณ  - เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน 
เลขานุการสภาฯ   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสวาท  ณ สุวรรณ ต าแหน่งเลขานุการ 

สภาฯ เทศบาลต าบลชะมายขอให้สมาชิกได้เปิดรายงานการประชุม  
หน้า ๑๒ บรรทัดสุดท้าย มติที่ประชุม เดิม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  แก้เป็น  
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๒ เดิม งดออกเสียง  - เสียง แก้เป็น งดออกเสียง ๑ เสียง 
และหน้า ๑๓  ผู้รับรอง  เดิม นายสุรศักดิ์  เดชะราช  แก้เป็น นายประสงค์    
พรหมวันรัตน์   
หน้า ๑๔ มติที่ประชุม เดิม  เห็นชอบ ๑๑  เสียง แก้เป็น  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑    เสียง 
หน้า ๑๖ ถัดจากบรรทัดที่ ๔  ให้เพิ่ม  ที่ประชุม   รับทราบ 

นายธ ารงศักดิ์  ชาญอาวุธ - มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมอีกบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    - ส าหรับในระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วถ้าไม่มี 

ขอผ่านไปวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ - ไม่มี – 
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ - ขอเชิญสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมน าเสนอปัญหาในที่ประชุมได้ ช่วงนี้เข้าสู่ 
ประธานสภาฯ   เทศกาลปีใหม่ในเรื่องถนนหนทาง ไฟฟ้าก็ให้แจ้งได้เพราะการสัญจรไป-มา  

ในช่วงปีใหม่ต้องใช้ถนนหนทางกันเยอะ 



 
- ๓ - 

 
 

- ขอเชิญคุณพรรษา ครับ 
นายพรรษา  วิเศษอักษร  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายกประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง   
สมาชิกสภา เขต ๑  ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ผมนายพรรษา  

วิเศษอักษร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายก 
ผมขอเสนอเรื่องช่างขอความกรุณาให้ลงพ้ืนที่ด้วย ผมขับรถผ่านไป-มา 
ช่างส่วนมากไม่ค่อยลงไปดูงาน บางงานช่างไม่ได้ออกไปตรวจ มีชาวบ้านพูดว่า 
เวลาท างานช่างไม่ได้ลงไปดู แต่เวลาเสร็จงานแล้วมาพูดทีหลัง  ขอให้ช่างลงไป 
ส ารวจด้วย บางทีช่างไม่ค่อยสนใจงาน ขอความกรุณาท่านประธานและผ่าน
นายกและผู้บริหารทุกท่าน 

นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมผมมีเรื่อง 
นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย ที่จะน าเรียนต่อที่ประชุมเก่ียวกับส านักงานใหม่ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗   

จะมีการเปิดส านักงานใหม่เป็นการภายใน จะนิมนต์พระมาท าบุญตักบาตร 
เรียนท่านสมาชิกเชิญชวนชาวบ้านร่วมกันตักบาตร ส่วนในเรื่องพิธีเปิด 
คงจะเป็นหลังจากปรับภูมิทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนแจ้งมาขอช่วย
ประชาสัมพันธ์พ่ีน้องในพ้ืนที่ไปร่วมตักบาตรด้วย 
- ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ได้น าเรียนก็ได้ก าชับผู้อ านวยการ 
กองช่าง ว่าช่างที่มีหน้าที่ควบคุมงานจ้าง โดยเฉพาะพนักงานจ้างให้ถือปฏิบัต ิ
ตามค าสั่ง ไม่ใช่ไปสรุปเอาวันสุดท้าย มีหน้าที่ตามค าสั่งแล้วก็ต้องลงพ้ืนที่ไป 
ดูงานอย่างน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง เผื่อชาวบ้านจะชี้แนะอะไรจะได้ด าเนินการ 
แก้ไข ฝ่ายบริหารไม่มีอะไรมาก ขอขอบคุณมากครับ 

นายธ ารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ - ท่านนายกก็ได้ชี้แจงในเรื่องที่คุณพรรษา  วิเศษอักษร ได้น าเสนอในเรื่องการ 
ประธานสภาฯ   ควบคมุงานและเรื่องการเปิดส านักงานใหม่  และการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน 
    มาร่วมท าบุญตักบาตรในการเปิดส านักงานใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดภายใน 
    - มีสมาชิกท่านใดที่จะน าเสนออีกบ้างครับ  ขอเชิญครับ 
    - วันนี้ไม่มีเรื่องที่จะต้องพิจารณา ก็เป็นไปตามระเบียบการประชุมซึ่งก็เป็นไป 

ตามสมัยประชุมสามัญ 
- มีท่านใดที่จะน าเสนอปัญหา หรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง 
- ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก ผู้บริหาร ประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน 
ราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยดี มีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 
       (ลงชื่อ)        ประสงค์   พรหมวันรัตน์           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายประสงค์   พรหมวันรัตน์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
       



 
- ๔ - 

 
 
 

(ลงชื่อ)             จุมพฎ   กิ่งจันทร์          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายจุมพฎ   กิ่งจันทร์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
 

 
    (ลงชื่อ)              สมคิด   จุย้นุ่ม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายสมคิด   จุ้ยนุ่ม ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
 

 
    (ลงชื่อ)            สวาท    ณ  สุวรรณ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นางสวาท    ณ  สวุรรณ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะมาย 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 


