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(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
**********************************
ผู้มาประชุม
๑. นายพยอม
๒. นางสาวสุภาพร
๓. นางลัดดา
๔. นายสุภาพ
๕. นายสมชาติ
๖. นางประนอม
๗. นายปราโมทย์
๘. นายสายชม
๙. นายสมโภชน์
๑๐. นางสาวระพีพรรณ

พินทอง
กิตติชาติสกุล
พึ่งกลั่น
คอนกําลัง
พารักษา
มัตนาวี
มีสมสินธุ์
สามารถ
งามขํา
รัตนเหลี่ยม

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายจ้อย

ญาติเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย)

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายสมพงษ์
2. นางสาวรัชนี
3. นายกรีฑา
4. นายสําราญ
5. นางสาวภัทราวดี
6. นายพัฒน์พงศ์
7. นายถาวร
8. นายโกยุทธ
9. นายบรรจง
10. นางปัณฑิตา
11. นางอัจฉรา
12. นายอรุณ
13. นายจิรศักดิ์
14. นายศุภมิตร
15. นางปิยะนันท์
16. นางสาวนันท์สินี
17. นายนิคม

สายนภา
กรรมลิขิต
บูรประทีป
หนุนดี
สายนภา
มาศเกษม
สุทธิกิติวรกุล
บ่อเกิด
ผันประเสริฐ
สิงห์สู่ถ้ํา
ทับขัน
โชติสุภาพ
สุภารส
เกิดไทสง
วรางกูร
บุญนากร
แย้มดา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

/เริ่มประชุม...

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ ม
เลขานุการสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

-2เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ขณะนี้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลมาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว ผมขอเปิ ด การ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.
2560 ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และก่อนที่จะเข้า
สู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เรียนเชิญครับ...
ประกาศสภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น เรื่ อ ง เรี ย กประชุ ม สภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560
ตามที่ ส ภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม สภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กําหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวัน
เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ยที่ 1 ประจํ าปี พ.ศ. 2560 มี
กําหนด 30 วัน และสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้ประกาศการกําหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวแล้ว นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และข้อ 21 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเที ย น สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจํ า ปี พ.ศ. 2560 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน
ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน
เรื่องที่ 1
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนว่า ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และประกาศใช้
เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2559 เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 24 จึงขอแจ้งการจัดทําและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปีดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่
ชบ 53101/ว 2209 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่เจ้าหน้าที่สภา
เทศบาลแจกให้กับทุกท่านแล้ว
เรื่องที่ 2
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนว่า ได้รับรายงานผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันใน ข้อ 29 (3) จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
/แผนพัฒนา...

มติทปี่ ระชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

-3แผนพัฒนาดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53101/2136 ลงวันที่ 31 ตุลาคม
2559 ที่เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลแจกให้กับทุกท่านแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนทราบร่วมกัน
เรื่องที่ 3
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนว่า ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และประกาศใช้เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 24 จึงขอแจ้งการจัดทําและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นปีดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่
ชบ 53101/ว 2304 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่เจ้าที่สภาเทศบาล
แจกให้กับทุกท่านแล้ว จึงขอแจ้งเรื่องดังกล่าวทั้งหมดให้ที่ประชุมทราบ
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559
ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน
2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ดังกล่าว ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันตรวจรับรอง
รายงานการประชุมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 1 จนถึงหน้าที่ 7 ไปพร้อมๆ กัน ขอเรียน
เชิญ... (ตรวจสอบทีละหน้า)
มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่
26 กันยายน 2559 ขอให้ยกมือขึ้น
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26
กันยายน 2559 เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี
ชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่
ข้าพเจ้าได้แถลงนโยบายการบริหารเทศบาลต่อสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้นํา
แนวนโยบายดังกล่ าวมาขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบอํานาจหน้าที่ กรอบ
ศักยภาพงบประมาณและปัจจัยต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์
สาธารณะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว นั้น
/เพื่อปฏิบัติให้…

-4เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ “ให้นายกเทศมนตรี
จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจําทุกปี”
ข้าพเจ้าจึงได้ดําเนินการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน นําเสนอต่อสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ซึ่ง
รายละเอียดทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ
๕๓๑๐๑/2137 ลงวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2559 ที่ จั ด ส่ ง ให้ กั บ ทุ ก ท่ า นแล้ ว
ประกอบด้วย
๑. นโยบายด้านสังคม
ดําเนินการสร้างกระบวนการสังคมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรม มีการดําเนินโครงการ
พัฒนาประกอบด้วย
๑. โครงการควบคุ ม และป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก งบประมาณ
129,531.20 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบ
สตางค์)
2. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
3. โครงการสงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก ารและผู้ ป่ ว ยเอดส์
งบประมาณ 7,542,400 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ งบประมาณ 19,800
บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
5. โครงการส่งเสริมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 26,970 บาท
(สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
6. โครงการควบคุ ม และป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า งบประมาณ
69,494.42 บาท (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์)
7. โครงการสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด งบประมาณ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)
8. โครงการอนามัยโรงเรียน งบประมาณ 59,965 บาท (ห้าหมื่นเก้า
พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
9. โครงการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ นกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน
งบประมาณ 32,150 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน งบประมาณ
20,350 บาท (สองหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
11. โครงการสํารวจข้อมูลและลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ
พิการและผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 27,720 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน)
12. โครงการจัดหาทุ่นแนวเขตว่ายน้ําและกีฬาทางน้ํา งบประมาณ
487,380 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
13. โครงการอบรมและส่ ง เสริ ม ผู้ นํ า ชุ ม ชนและอาสาสมั ค ร เพื่ อ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ 33,447
บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
/14. โครงการ…

-514. โครงการอบรมเยาวชนต้านภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
งบประมาณ 37,725 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
15. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกั นและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศพส.จ.ชบ. งบประมาณ
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
16. โครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเยาวชน งบประมาณ 37,225 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้า
บาทถ้วน)
17. โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ นั ข และแมวจรจั ด ในเขตเทศบาล
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
18. โครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการของเทศบาล งบประมาณ
44,940 บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
19. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการศึกษาที่
ทันสมัยของกองการศึกษา งบประมาณ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
20. โครงการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดประชาชนตําบลนาจอมเทียน
งบประมาณ 94,000 บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
21. โครงการวันวิชาการ งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
22. โครงการหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่ งบประมาณ 19,740 บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
23. โครงการปฐมนิเทศ งบประมาณ 3,275 บาท (สามพันสองร้อย
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
24. โครงการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษและภาษาจี น ให้
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 167,650 บาท (หนึ่งแสนหก
หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
25. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณ 73,490 บาท
(เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
26. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน งบประมาณ
26,770 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
27. โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ งบประมาณ 55,200 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
28. โครงการกีฬาสีอนุบาล งบประมาณ 26,194 บาท (สองหมื่นหก
พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
29. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 755,360
บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
30. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ งบประมาณ 217,610 บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
31. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา งบประมาณ 133,530
บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
32. โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา งบประมาณ 19,980 บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
33. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 290,111 บาท
(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
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-634. โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณ 24,700 บาท (สอง
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
35. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
36. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณ 14,985 บาท (หนึ่ง
หมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
37. โครงการวันไหว้ครู งบประมาณ 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
38. โครงการหนูน้อยสุขสันต์ งบประมาณ 29,000 บาท (สองหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน)
39. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
ปี 2559 งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
40. โครงการสนั บสนุนโครงการจัดงานประเพณี วิ่งควาย ประจําปี
2559 งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
41. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ประจําปี 2559 งบประมาณ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน)
42. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานนมัสการพระพุทธ
สิหิงค์ งานประเพณีสงกรานต์ และงานประจําปี จังหวัดชลบุรี ประจําปี 2559
งบประมาณ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
43. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตเทศบาล งบประมาณ 1,006,000 บาท (หนึ่งล้านหกพันบาทถ้วน)
44. โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ 742,800 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันแปด
ร้อยบาทถ้วน)
45. โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาล งบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
46. โครงการอบรมเข้าค่ายผู้นําเยาวชน งบประมาณ 70,615 บาท
(เจ็ดหมื่นหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
47. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)
งบประมาณ 47,800 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
48. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก และ
ระดับประเทศ งบประมาณ 18,240 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
49. โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
งบประมาณ 6,380 บาท (หกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
50. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่อง
พัฒนาการเด็ก งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
51. โครงการก่อสร้างอาคาร (2 ชั้น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน แห่งที่ 2 หมู่ที่ 9 งบประมาณ 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้าน
บาทถ้วน)
52. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ 381,780 บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
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-753. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (โรงอาหาร) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1
งบประมาณ 9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
54. โครงการประชุ ม อบรมและศึ ก ษาดู ง านสภาเด็ ก และเยาวชน
งบประมาณ 11,750 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
55. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในศูนย์บริการสาธารณสุข
งบประมาณ 8,450 บาท (แปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
56. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (คสมช.)
งบประมาณ 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
57 . โครงการแจกจ่ายน้ําให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาเดือดร้อน (ไม่ได้
ใช้งบประมาณ)
รวม 57 โครงการ งบประมาณ 27,950,307.62 บาท (ยี่สิบเจ็ด
ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)
๒. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีการดําเนินโครงการพัฒนาประกอบด้วย
1. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล งบประมาณ 11,250
บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
2. โครงการธนาคารปู งบประมาณ 18,866 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
แปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
3. โครงการกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยให้ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล งบประมาณ
369,600 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. โครงการจั ด หาอุ ป กรณ์ ใ นการรั ก ษาความสะอาด งบประมาณ
27,300 บาท (สองหมื่นเจ้ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
5. โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย งบประมาณ 110,500
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
6. โครงการจ้ า งเอกชนดํา เนิ น การรั ก ษาความสะอาด งบประมาณ
8,209,000 บาท (แปดล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)
7. โครงการหน้าบ้านหน้ามอง งบประมาณ 19,425 บาท (หนึ่งหมื่น
เก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
8. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณชายหาด งบประมาณ
39,450 บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
9. โครงการทําความสะอาดและพัฒนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
งบประมาณ 39,866.70 บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบ
สตางค์)
10. โครงการจัดหาเรือเก็บขยะพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 35,000
บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
11. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมเทศบาลตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน)
รวม 11 โครงการ งบประมาณ 11,380,257 70 บาท (สิบเอ็ดล้าน
สามแสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
/๓. นโยบาย…
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ดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดํารงชีวิตเพื่อให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นมีความสมดุลและยั่งยืน มีการดําเนิน
โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๑. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดํารงชีพแบบพอเพียง งบประมาณ
7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
2. โครงการอบรมเผยแพร่ แ นวคิ ด และแนวทางปฏิ บั ติ เ ศรษฐกิ จ
พอเพียง งบประมาณ 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. โครงการฝึออบรมอาชีพแก่คนพิการ งบประมาณ 21,200 บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
4. โครงการอบรมสุ ข าภิ บ าลอาหารในเขตเทศบาล งบประมาณ
40,475 บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
5. โครงการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค งบประมาณ 86,755.40 บาท
(แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)
6. โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของกลุ่ ม อาชี พ
งบประมาณ 51,602 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสองบาทถ้วน)
รวม 6 โครงการ งบประมาณ 214,432.40 บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
๔. นโยบายด้านการบริหาร
ดําเนินการบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนอง นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบาย
จั ง หวั ด ชลบุ รี นโยบายอํ า เภอสั ต หี บ และความต้ อ งการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินโครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๑. โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่ทันสมัย งบประมาณ 111,050
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)
2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําชนิดหาบ-หาม งบประมาณ 70,620
บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
3. โครงการจั ด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข องสํ า นั ก ปลั ด เทศบาล
งบประมาณ 738,394.35 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสี่
บาทสามสิบห้าสตางค์)
4. โครงการจั ด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข องกองคลั ง งบประมาณ
142,565.20 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)
5. โครงการจั ด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข องกองช่ า ง งบประมาณ
15,200 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
6. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของกองการศึกษา งบประมาณ
75,196 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
7. โครงการจั ด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข องกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม งบประมาณ 48,200 บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
8. โครงการจัดหารถบรรทุกน้ําดับเพลิง งบประมาณ 2,500,000
บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
9. โครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่ระบบเสียงไร้ส าย งบประมาณ
79,400 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
/10. โครงการ…

-910. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย งบประมาณ 69,835 บาท (หก
หมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
11. โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ไม่ได้ใช้
งบประมาณ)
12. โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งบประมาณ 105,804 บาท (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน)
13. โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในประเทศ งบประมาณ 308,500
บาท (สามแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
14. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี งบประมาณ 97,360 บาท (เก้า
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
15. โครงการจั ด ทํ า เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ 144,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
16. โครงการสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณกิจกรรมสํานักทะเบียนอําเภอสัตหีบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
17. โครงการบริการจัดเก็บภาษีอากรเคลื่อนที่ งบประมาณ 18,500
บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
18. โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
งบประมาณ 81,360 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
19. โครงการเสริ มสร้างแรงจูงใจให้พนั กงานปฏิบัติราชการบริ การ
สาธารณะประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 2,000,000 บาท (สอง
ล้านบาทถ้วน)
20. โครงการสํ า รวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานการวางแผนพั ฒ นาเทศบาล
งบประมาณ 32,304 บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสี่บาทถ้วน)
รวม ๒0 โครงการ งบประมาณ 6,688,948.55 บาท (หกล้าน
หกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์)
๕. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดําเนินการสร้างความสะดวกและความปลอดภัย ในบริการสาธารณะ
อันเป็นปัจจัยพื้นฐาน เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ทั้งที่เป็นสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
มีการดําเนินโครงการพัฒนา ประกอบด้วย
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ําบ่อพัก
และตี เ ส้ น จราจร ซอยนาจอมเที ย น 40 หมู่ ที่ 3 ต่ อ จากเดิ ม งบประมาณ
3,510,000 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ําบ่อพัก
และตีเส้นจราจร ซอยนาจอมเทียน 42 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 3,374,271.70
บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบบาทถ้วน)
3. โครงการปรั บ ปรุ ง และขยายไหล่ ท างซอยนาจอมเที ย น 5
งบประมาณ 1,145,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ําบ่อพัก
และตีเส้นจราจร ซอยนาจอมเทียน 5 หมู่ที่ 2 งบประมาณ 4,020,000 บาท
(สี่ล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
/5. โครงการ…

มติทปี่ ระชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี
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และตีเส้นจราจร ซอยนาจอมเทียน 10 หมู่ที่ 2 งบประมาณ 4,090,000
บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. และปรับปรุงพื้นด้านหน้า
สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ 330,000 บาท (สาม
แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
7. โครงการจั ด หาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง งบประมาณ 893,829.78 บาท
(แปดแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดบาทสตางค์)
8. โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้า งบประมาณ 2,308,360 บาท (สองล้าน
สามแสนแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
9. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังแบบข้อแข็ง งบประมาณ
85,500 บาท (แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
10. โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8, 9
งบประมาณ 4,140,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รวม 10 โครงการ งบประมาณ 23,896,961.48 บาท (ยี่สิบ
สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สามารถดําเนิ น
โครงการพัฒนาได้ รวมทั้งสิ้น 104 โครงการ ใช้งบประมาณจํานวนทั้งสิ้น
70,130,907.75 บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดบาทเจ็ด
สิบห้าสตางค์) เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและมีบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
รวมทั้งสอดคล้องรองรับกับนโยบายระดับต่างๆ ตามปัจจัยที่เอื้อให้ดําเนินการได้
และกระผมจะมุ่ ง มั่ น บริ ห ารงานภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ
ขับเคลื่อนประโยชน์สาธารณะไปสู่พี่น้องประชาชนชาวนาจอมเทียนโดยรวม
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ขอบคุณครับ
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1,965,000 บาท (หนึ่งล้านเก้า
แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 27 เพื่อนําไปใช้จ่ายดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตเทศบาล (บริเวณหมู่ที่ 1) ให้เป็นสถานที่สําหรับ
การพักผ่อน รองรับประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ตามอํานาจที่ให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล โดยใช้งบประมาณ
อย่างประหยัดคุ้มค่า ตามความจําเป็นเร่งด่วน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มิได้ตั้งรายจ่ายดังกล่าวไว้ รวมทั้งรายจ่าย
บางรายการที่ได้ตั้งไว้ ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ ดังนั้น
เพื่อให้นําไปสู่การขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่กําหนดไว้
/ในแผนพัฒนา...

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
เลขานุการสภาเทศบาล

- 11 ในแผนพัฒนาและเป็นไปตามแนวทางการดําเนินนโยบายที่ผู้บริหารเทศบาล
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล และประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สาธารณะรวดเร็ว
ขึ้น เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามรายการดังต่อไปนี้
โอนลด เป็นเงิน 1,965,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หน่วยงานกองช่าง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,965,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบ้านอําเภอ (หมู่ที่ 4) ตั้งไว้ 1,965,000 บาท (หนึ่ง
ล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือ 1,965,000 บาท (หนึ่งล้านเก้า
แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โอนลด จํานวน 1,965,000 บาท (หนึ่งล้านเก้า
แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่า ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายการดังนี้
หน่วยงานกองช่าง เป็นเงิน 1,965,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหก
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลนา
จอมเทียน จํานวน 1,965,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ พื้ น ที่ ใ นเขต
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) (อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1)
เพื่อให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 เทศบาลตําบล
นาจอมเทียน จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน พิจารณา
อนุ มั ติ รายละเอี ย ดที่ ผ มชี้ แ จงให้ ที่ ประชุ มทราบและพิ จารณาอนุ มั ติ ทั้ งหมด
ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53103/233 ลงวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560 ขอบคุณครับ
ขอเชิ ญเลขานุ การสภาเทศบาล ชี้ แจงระเบียบกฎหมายในการพิจารณา
อนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามที่นายกเทศมนตรี
เสนอ ให้ที่ประชุมทราบและใช้ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ
/นายพยอม…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

- 12 ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นใน
การเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ประกอบการ
พิจารณาให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่
ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลตําบล
นาจอมเทียน โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น โอนเงิ น งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบล
นาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี
ชี้แจงครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... จากสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ด้วยชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่
และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชากรแฝงทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัย ท่องเที่ยวและเข้ามาทํามาหากิน และมีการ
นําสุนัขหรือแมวมาลี้ยงเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น สุนัขกัด
ผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ ทําลายข้าวของเครื่องใช้เสียหาย วิ่งตัดหน้ารถทําให้เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อจากสุนัขและแมวสู่คน ซึ่งบางครั้ง
เจ้าของสุนัขและแมวยังขาดความตระหนักในเรื่องการดูแลรักษาเลี้ยงดูรวมถึง
ขาดความรับผิดชอบในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว เมื่อเกิด
ปัญหาไม่สามารถเลี้ยงดูได้ก็ปล่อยปละละเลยผลักภาระให้กับชุมชนและสังคม
รวมทั้งหน่วยงานราชการให้เป็นผู้แก้ไขปัญหาเหล่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตําบล
นาจอมเที ย น ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสุ นั ข และแมวจรจั ด อย่ า ง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด และพยายามแก้ไขปัญหาโดยจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกําเนิด แจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
และการเลี้ยงดูสุนัขให้ถูกวิธี รวมถึงประสานหน่วยงานเอกชนช่วยดําเนินการจับ
สุนัขจรจัดเนื่องจากยังไม่มีสถานที่เลี้ยงสุนัขในพื้นที่ แต่ปัญหาสุนัขและแมวจร
จั ด ก็ ยั ง ไม่ ล ดน้ อ ยลง เพราะยั ง มี ผู้ ใ ห้ อ าหารสุ นั ข จรจั ด ในบริ เ วณที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะอีกมาก แต่เมื่อสุนัขเหล่านั้นไปสร้างปัญหาไล่เห่าหรือกัดคน กลับไม่มี
ผู้มาแสดงความรับผิดชอบ ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างจริงจัง
ประกอบกั บจั ง หวั ด ชลบุ รี ได้ แจ้ งให้ เทศบาลตํ าบลนาจอมเที ยนดํ าเนิ นการออกเทศ
บั ญญั ติ เรื่ อง การควบคุ มการเลี้ ยงหรื อปล่ อยสุ นั ขและแมว ตามพระราชบั ญญั ติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ได้
กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดให้
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้เพื่อกําหนดเขตควบคุม การเลี้ยงหรือ
/ปล่อยสัตว์...

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
เลขานุการสภาเทศบาล

- 13 ปล่อยสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน และป้องกันอันตรายจาก
เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์มาสู่คน ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัติ เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... และเสนอมาเพื่อให้สภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53104/201 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ขอบคุณครับ
ขอเชิญเลขานุ การสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายในการพิจารณา
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ......
ให้ที่ประชุมทราบและใช้ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
ขอเรียนชี้แจงข้อกฎหมายตามลําดับ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552
มาตรา 60 “เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อ ปฏิ บั ติก ารให้เ ป็น ไปตามหน้ า ที่ ข องเทศบาลที่ กํา หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอํานาจ
ตราเทศบัญญัติ”
วรรคสอง “ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้
ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กําหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท”
2. พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
มาตรา 29 “เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
เกิ ด จากสั ต ว์ ให้ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกข้ อ กํ า หนดของท้ อ งถิ่ น
กําหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอํานาจของราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้”
วรรคสอง “การออกข้อกําหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วน
ท้องถิ่นอาจกําหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภท
โดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจํานวนที่กําหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้”
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้ อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ข้อ 45 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้”
วรรคสอง “ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
เป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ” /ข้อ 47…

- 14 ข้อ 47 “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้าม
ไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”
วรรคสอง “เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้”
ข้อ 49 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย”
วรรคสอง “ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ”
วรรคสาม “การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้”
วรรคสี่ “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรบัญญัติด้วยวาจาได้”
ข้อ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้อ งถิ่ น ส่ง รายงานนั้ นแก่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ไม่น้ อ ยกว่า ยี่สิ บ สี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน”
วรรคสอง “ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย
เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”
ข้ อ 51 “ในการพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ส อง ให้ ป รึ ก ษา
เรียงลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น”
วรรคสอง “ถ้ า ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ คํ า แปรญั ต ติ
หรือเห็นด้วยการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก”
วรรคสาม “ถ้ า ข้ อ ความในข้ อ ใดที่ ไ ด้ มี ม ติ ไ ปแล้ ว ขั ด แย้ ง กั น หรื อ
บกพร่อ งในสาระสํา คั ญ ที่ป ระชุม สภาท้อ งถิ่น จะลงมติ ใ ห้ ส่งปั ญ หานั้ น ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้
มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้กรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้”
/วรรคสี่…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

- 15 วรรคสี่ “ถ้าข้อขัดแย้ งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิ ดขึ้น ในการ
พิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรค
ที่สามก็ได้”
วรรคห้า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่
ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน”
วรรคหก “ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
เฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น”
ข้อ 52 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร”
วรรคสอง “ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่”
เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ชี้แจงหลักการเหตุผล และ
ความจําเป็นในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
นาจอมเทียนฯ และเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุม
ทราบแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาเทศบัญญัติฯ ผมขอมติที่ประชุมก่อนว่า
จะพิ จ ารณาร่า งเทศบัญ ญัตินี้ สามวาระรวดเดียว หรื อไม่ ขอเรีย นเชิ ญ ท่า น
นายกเทศมนตรีครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม
ขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญ ญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมวฉบับนี้ สามวาระรวดเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 45 วรรคสอง ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... มี
สมาชิกท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... สามวาระรวดเดียว ตามที่
นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น
มีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... สามวาระรวดเดียว ตามที่นายกเทศมนตรี
ตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์
เมื่อที่ประชุมได้มีมติ อนุมัติใ ห้พิจารณาร่างเทศบัญ ญัติฯ ฉบับนี้ สาม
วาระรวดเดียวแล้ว ประกอบกับในการพิจารณาที่ประชุมจะต้องดําเนินการเป็น
สามวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
วาระที่ 2 เป็นการแก้ไขรายละเอียดหรือที่เรียกกันว่า การแปรญัตติ
วาระที่ 3 เป็นการลงมติจะให้ตราเทศบัญญัติหรือไม่
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บฯ และแนวทางดั ง กล่ า ว ผมขอเข้ า สู่ ก าร
พิจารณาในวาระที่ 1 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดจะเสนออภิปรายผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ. ... ขอให้ยกมือขึ้น
/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ ม
เลขานุการสภาเทศบาล

- 16 มีม ติรับ หลัก การร่า งเทศบัญ ญัติเ ทศบาลตํา บลนาจอมเทียน เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ขอให้ยกมือขึ้น
เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... แล้ว ผมขอเข้าสู่การ
พิจารณาวาระที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคสอง “การพิ จารณาวาระที่ 2 ให้ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ” ประกอบกับร่างเทศบัญญัตินี้สมาชิกทุก
ท่านคงได้ตรวจดูรายละเอียดแล้ว มีทั้งหมด 33 ข้อ ฉะนั้น ผมในฐานะประธาน
ในที่ประชุมขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาเรียงตามลําดับ ตั้งแต่ข้อ 1 จนถึงข้อ 33
มีผู้ใดจะเสนอขอแปรญัตติ ขอเรียนเชิญ... มีผู้ใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือขอ
แก้ไขร่างเทศบัญญัติหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติหรือขอแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติฯ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดให้คงร่างเดิมและให้ผ่าน
วาระ ที่ 2 ขอให้ยกมือ
มีมติให้คงร่างเดิมและให้ผ่านวาระ ที่ 2 เป็นเอกฉันท์
ต่อไปผมขอเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
พ.ศ. ... หรือไม่ ผมจึงขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ให้
ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ
ขอให้ยกมือขึ้น
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ตามที่นายกเทศมนตรี
ตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์
ระเบี ย บวาระที่ 6 เรื่ อ ง กํ า หนดวั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ และ
ระยะเวลาในแต่ละสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ และระยะเวลาในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ และใช้
ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
ขอเรียนชี้แจงข้อกฎหมายตามลําดับดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 24 วรรคแรก “ในปี หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามั ญสี่สมัย สมั ย
ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาล
กําหนด”
วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
/ข้อ 11…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายสุภาพ คอนกําลัง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

- 17 ข้อ 11 วรรคแรก “เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นนํา
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
(2) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ
ประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี
กําหนดกี่วัน”
กล่าวโดยสรุป วันนี้ที่ประชุมจะต้องพิจารณาร่วมกันว่า จะกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 สมควร
จะเริ่มเมื่อใดมีกําหนดกี่วัน และกําหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ของปี
พ.ศ. 2561 สมควรจะเริ่มเมื่อใด มีกําหนดกี่วัน เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ
ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนด
สมัยประชุม และระยะเวลาในแต่ละสมัยประชุมให้ทราบแล้วนั้น จึงขอนํา
ปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี
พ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ควรจะเริ่มประชุมเมื่อใด มีกําหนด
กี่วัน และจะกําหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 ว่า
สมควรจะเริ่มเมื่อใด มีกําหนดกี่วัน ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม
นายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเสนอกําหนด
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 มีกําหนด 30 วัน
และขอเสนอกําหนดให้วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 มีกําหนดเวลา 30 วัน ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ ตามที่มี
การเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น
มีมติเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ
ประจําปี พ.ศ. 2560
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 มีกําหนด 30 วัน
และกําหนดให้วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 มีกําหนดเวลา 30 วัน เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่
ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าการประชุมสภา
เทศบาลในวันนี้ได้ดําเนินมาครบถ้วน ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ในนามของ
สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิก สภาเทศบาลและพนั กงานเทศบาลทุ กท่า นที่มาประชุม ในวัน นี้อย่า ง
พร้ อ มเพรี ย งกั น และทํ า ให้ ก ารประชุ ม เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ผมขอปิ ด
ประชุม
/ปิดประชุมเวลา...

- 18 ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
ลงชื่อ

ศุภมิตร เกิดไทสง
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายศุภมิตร เกิดไทสง)

ลงชื่อ ระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม เลขานุการสภาเทศบาล
(นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม)

