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(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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. นายวีระ
8. นายถาวร
9. นายโกยุทธ
10. นายบรรจง
11. นางปัณฑิตา
12. นายอรุณ
13. นายจิรศักดิ์
14. นายศุภมิตร
15. นายไพวรรณ
16. นางชลธิชา
17. นายนิคม

สายนภา
กรรมลิขิต
บูรประทีป
หนุนดี
สายนภา
มาศเกษม
ศุภจิตธนานันท์
สุทธิกิติวรกุล
บ่อเกิด
ผันประเสริฐ
สิงห์สู่ถ้ํา
โชติสุภาพ
สุภารส
เกิดไทสง
สุภะดี
รุ่งไพบูลย์วงศ์
แย้มดา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
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.
2559 ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และก่อนที่จะ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 เรียนเชิญครับ...
ประกาศสภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น เรื่ อ ง เรี ย กประชุ ม สภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559
ตามที่ ส ภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม สภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
กําหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 มีกําหนด 30 วัน และสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน ได้ประกาศการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวแล้ว 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. 2559 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน
ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งต่อที่ประชุมสภา
เทศบาล
เรื่องที่ 1
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนว่า ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และประกาศใช้
เมื่ อ วั น ที่ 23 ธั น วาคม 2558 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 2546 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
เรื่องที่ 2
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนว่า ได้รับรายงานผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29
(3) จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว ต่อสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนา
จอมเทียน ที่ ชบ 53101/2548 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
/เรื่องที่ 3…

มติทปี่ ระชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

-3เรื่องที่ 3
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนว่า สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี แจ้งให้เทศบาลดําเนินการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะ รอบที่ 3 รวมทั้ง
ให้ นําข้อมูล ที่ได้รั บจากการประเมินตนเองรายงานให้ที่ประชุ มสภาเทศบาล
ทราบ เพื่อให้เป็นไปตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน จึงขอรายงานข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลจอมเทียน
ที่ ชบ 53101/167 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนทราบ
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558
ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน
2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ดัง กล่ า ว ถู กต้ อ งตรงกั บความเป็ น จริ ง จึ ง ขอให้ ส มาชิ กทุ ก ท่ า นตรวจรั บ รอง
รายงานการประชุมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 1 จนถึงหน้าที่ 26 ไปพร้อมๆ กัน ขอเรียน
เชิญ... (ตรวจสอบทีละหน้า)
มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่
28 กันยายน 2558 ขอให้ยกมือขึ้น
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28
กันยายน 2558 เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพิ่มเติม)
ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพิ่มเติม)
จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ และ
แนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ถือปฏิบัติ
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อําเภอสัตหีบขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของอํ า เภอสั ต หี บ ร่ ว มในการจั ด งานนมั ส การพระพุ ท ธสิหิ ง ค์ งานประเพณี
สงกรานต์ และงานประจําปีจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2559 จํานวน 170,000 บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่อมาเทศบาลได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนโครงการฯ
/ในเทศบัญญัต.ิ ..

-4ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่ตรงกับจํานวนงบประมาณที่
อํ า เภอสั ต หี บ ขอรั บ การสนั บ สนุ น เนื่ อ งจากมี ก ารพิ ม พ์ ตั ว เลขจํ า นวนเงิ น
งบประมาณผิดพลาด ประกอบกับคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ
โครงการดังกล่าว ของอําเภอสัตหีบ งบประมาณจํานวน 170,000 บาท (หนึ่ง
แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตํา บลนาจอมเทีย น โอนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) อีกจํานวน 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของอํ า เภอสั ต หี บ ร่ ว มในการจั ด งานนมั ส การพระพุ ท ธสิหิ ง ค์ งานประเพณี
สงกรานต์ และงานประจําปีจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2559 ตามรายการต่อไปนี้
1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนลด) เป็นเงิน 20,000 บาท
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น แก่ พ นั ก งาน
เทศบาล ลู ก จ้ า งประจํ า และพนั ก งานจ้ า งของเทศบาล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ในงานบริหารทั่วไป ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ หน้าที่ 109
ลําดับที่ 10) ตั้งไว้ 5,000,000 บาท คงเหลือ 5,000,000 บาท โอนลด
20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ขอความเห็ น ชอบโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย และเบิ ก จ่ า ยเงิ น
อุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพิ่มเติม) ตามรายการดังนี้
1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนเพิ่ม) เป็นเงิน 20,000 บาท
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น โครงการสนั บ สนุ น การจั ด
กิ จ กรรมของอํ า เภอสั ต หี บ ร่ ว มในการจั ด งานนมั ส การพระพุ ท ธสิ หิ ง ค์ งาน
ประเพณีสงกรานต์ และงานประจําปีจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2559 ให้แก่ ที่ทํา
การปกครองอําเภอสัตหีบ ตามหนังสืออําเภอสัตหีบ ที่ ชบ 0718/1605 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ) (อยู่ ใ น
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
หน้าที่ 76 ลําดับที่ 16) (เทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณเมื่อโครงการได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ ให้แก่ อปท.
ระดั บจั งหวั ด) ตั้ งไว้ 150,000 บาท คงเหลื อ 150,000 บาท โอนเพิ่ ม
20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
/ดังนั้น…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
เลขานุการสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

-5ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ “การจ่ายเงินตาม
มาตรา 67 (8) (เงินอุดหนุน) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทํา
ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/5300 ลง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2546 “กําหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุไปตั้งจ่ายหมวดเงินอุดหนุน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด” เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ เ ทศบาลโอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย และเบิกจ่ า ยเงิ น
อุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพิ่มเติม) รายละเอียดที่ผมชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบและพิจารณาทั้งหมด ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
ที่ ชบ 53101/314 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอบคุณครับ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายในการพิจารณา
เห็นชอบให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพิ่มเติม) ตามที่นายกเทศมนตรี
เสนอ ให้ที่ประชุมทราบและใช้ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 67 ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) (เงินอุดหนุน) และการ
จ่ายเงิ นเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่ อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.3/5300 ลงวันที่ 17
กรกฎาคม 2546 “กํ า หนดให้ ก ารโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยจากหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุไปตั้ งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุ นจะต้องได้รั บความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด” เรียนชี้แจงให้
ที่ประชุมทราบค่ะ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นใน
การเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพิ่มเติม) และเลขานุการสภาเทศบาล
ได้ ชี้ แ จงระเบี ย บ กฎหมาย ประกอบการพิ จ ารณาให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบแล้ ว มี
สมาชิกสภาท่ านใดจะสอบถามอี กหรือไม่ ขอเรียนเชิญ ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียน โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพิ่มเติม)
ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น
มี ม ติ เห็ นชอบให้ เทศบาลตํ าบลนาจอมเที ยน โอนเงิ น งบประมาณ
รายจ่าย และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพิ่มเติม)
ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์

/นายพยอม...

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

-6ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 448,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปด
พั น บาทถ้ ว น) จากสภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ เพื่อนําไปใช้จ่าย
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาล และ
นโยบายระดับต่างๆ โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า ตามความจําเป็น
เร่งด่วน ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
บางรายการที่ ตั้ง ไว้ ยัง ไม่ มี ค วามจํา เป็ น เร่ง ด่ว นที่ จ ะต้ อ งดํา เนิ น การและบาง
รายการที่ได้ดําเนินการไปแล้วมีเงินไม่เพียงพอต่ อการใช้จ่าย รวมทั้งมิได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายบางรายการไว้ ดังนั้น เพื่อให้นําไปสู่การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา และเป็นไปตามแนวทางการดําเนิน
นโยบายที่ผู้บริหารเทศบาลแถลงไว้ต่อสภาเทศบาล อันจะส่งผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับประโยชน์สาธารณะรวดเร็วขึ้น จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ตามรายการดังต่อไปนี้
ขออนุมัติโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น 448,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปด
พันบาทถ้วน)
1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนลด) เป็นเงิน 358,000 บาท
(สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ค่าตอบแทน
ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น แก่ พ นั ก งาน
เทศบาลลู ก จ้ า งประจํ า และพนั ก งานจ้ า งของเทศบาล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ในงานบริหารทั่วไป ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ หน้าที่ 109
ลําดับที่ 10) ตั้งไว้ 5,000,000 บาท คงเหลือ 4,980,000 บาท โอนลด
358,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โอนลด) เป็นเงิน
90,0๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย
2.1 แผนงานสาธารณสุ ข งานศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข งบ
ดํ า เนิ น งาน หมวดค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ เป็ น ค่ า วั ส ดุ ประเภทวั ส ดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
/- เพื่อจ่าย...

-7- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ฯลฯ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายในงานศูนย์บริการสาธารณสุข
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข ) งบประมาณตั้ ง ไว้
400,000 บาท งบประมาณ คงเหลือ 146,673.95 บาท โอนลด 4๐,๐๐๐
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้ส อยและวัสดุ เป็นค่าวัสดุ ประเภทวัส ดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี ฯลฯ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย ในงานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่ ง ปฏิ กู ล ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน)
งบประมาณตั้งไว้ 40๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ 358,920 บาท โอนลด 50,๐๐๐
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ขออนุมัติโอนเพิ่มและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน
ทั้งสิ้น 448,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนเพิ่มและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) เป็นเงิน 358,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย
1.1 แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน งานบริ ห ารทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (โอนเพิ่ม)
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษาครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด
เสียหาย เช่น เครื่องปรับอากาศรถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ รวมทั้งยายพาหนะ และ
เครื่องจักรกลต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
เพื่อให้สามารถให้งานใช้งานได้ตามปกติ ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน) งบประมาณตั้งไว้ 50,๐๐๐ บาท คงเหลือ 10,680 บาท โอนเพิ่ม
50,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน งานบริ ห ารทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) - โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. และปรับปรุงพื้นด้านหน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลนา
จอมเทียน จํานวน 308,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาวไม่
น้อยกว่า 29.00 เมตร ฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาวไม่น้อยกว่า
29 เมตร ก่อสร้างพื้นลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 123.00
ตารางเมตร วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ค.ส.ล. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ในงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน) (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1)
/2. หน่วยงาน…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
เลขานุการสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

-82. หน่วยงานกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โอนเพิ่ม) เป็นเงิน
90,000 บาท ประกอบด้วย
2.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษาครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด
เสียหายและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข) งบประมาณตั้งไว้ 50,๐๐๐ บาท คงเหลือ 7,268 บาท โอนเพิ่ม
50,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษาครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด
เสียหายและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข) งบประมาณตั้งไว้ 25,๐๐๐ บาท คงเหลือ 13,450
บาท โอนเพิ่ม 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอี ย ดที่ ผ มชี้ แ จงให้ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลทราบและพิจ ารณาทั้ง หมด
ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53101/328 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 ขอบคุณครับ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติ
ให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ให้ที่ประชุมทราบและใช้ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
เรียนชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบค่ะ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ในการพิจารณาอนุมัติให้
เทศบาลตําบลนาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลตําบล
นาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย นโอนเงิ น งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบล
นาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์
/นายพยอม...

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
เลขานุการสภาเทศบาล

-9ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ขอเรี ย นเชิ ญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
เทศบาลตํ าบลนาจอมเที ยน เสนอญัตติข ออนุ มัติแ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐
บาท จากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ นําไปใช้จ่ายดําเนินงานตาม
อํานาจหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลและนโยบายระดับต่างๆ
โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า ตามความจําเป็นเร่งด่วน ประกอบกับ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายการที่ตั้งไว้ คํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการ ดังนั้น
เพื่อให้นําไปสู่การขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาและ
เป็ น ไปตามแนวทางการดํ า เนิ น นโยบายที่ ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลแถลงไว้ ต่ อ สภา
เทศบาล อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สาธารณะรวดเร็วขึ้น
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง มี ค วามประสงค์ ข ออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดัง
รายการต่อไปนี้
ข้อความเดิม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษาครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หายและ
รายละเอี ย ดตามบั ญ ชี จํ า แนกประเภทรายจ่ า ย เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้
ตามปกติ ในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน)
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศรถยนต์
ประกอบดัด แปลงต่อเติ มหรื อปรับ ปรุ ง รถบรรทุก ขยะแบบอัด ท้า ยเป็น รถ
อเนกประสงค์ ฯลฯ และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
รายละเอียดที่ผมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบและพิจารณาทั้งหมด
ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53104/338 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 ขอบคุณครับ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายในการพิจารณา
อนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมทราบและใช้ประกอบการ
พิจารณา ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
/ข้อ 29…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

- 10 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
เรียนชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบค่ะ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ในการขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเลขานุ ก ารสภาเทศบาลได้ ชี้ แ จงระเบี ย บ
กฎหมาย ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย นแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไป
แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ...
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียน
แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงคําชี้ แจงงบประมาณรายจ่ า ย ประจําปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น
มีมติอนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามญั ต ติ ที่
นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี
ชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่
ข้าพเจ้าได้แถลงนโยบายการบริหารเทศบาลต่อสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ได้นํา
แนวนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนพัฒนาตามกรอบอํานาจหน้าที่ และกรอบศักยภาพ
งบประมาณ ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สาธารณะร่วมกันแล้ว นั้น
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม จนถึ ง ฉบั บ ที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ “ให้
นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี”
ข้าพเจ้าจึงได้ดําเนินการ จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
นําเสนอต่อสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน รายละเอียดทั้งหมดจะปรากฏอยู่ใน
หนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ ๕๓๑๐๑/2549 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2558 ซึ่งประกอบด้วย
๑. นโยบายด้านสังคม
ดําเนินการสร้างกระบวนการสังคมให้มีความเข้มแข็ง
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรม มีการ
ดําเนินโครงการพัฒนาประกอบด้วย
๑. โครงการสนับสนุนและพัฒนางานอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) งบประมาณ 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. โครงการแจกจ่ายน้ําให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
/3. โครงการ…
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28,360.10 บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทสิบสตางค์)
4. โครงการตรวจปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษาและกลุ่มเสี่ยง
ในเขตเทศบาล งบประมาณ 89,375 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า
บาทถ้วน)
5. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ งบประมาณ 7,343,800 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาท
ถ้วน)
6. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ
142,905 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)
7. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ
76,500 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
8. โครงการแก้ไขปัญหาสุขนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
9. โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ งบประมาณ 22,380
บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
10. โครงการปรั บ ปรุ ง สนามเด็ ก เล่ น และเครื่ อ งเล่ น
สวนสาธารณะชายหาดบ้านอําเภอ งบประมาณ 3,943,000 บาท (สามล้าน
เก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
11. โครงการก่ อ สร้ า งหลั ง คาคลุ ม ลานอเนกประสงค์ ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาจอมเทียน (แห่งที่ 1) งบประมาณ 774,500
บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
12. โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา งบประมาณ 9,945
บาท (เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
13. โครงการจัดงานประเพณีแ ห่เทียนพรรษา งบประมาณ
117,700 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
14. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ 9,983 บาท
(เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
15. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณ 9,942 บาท
(เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
16. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 247,965
บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
17. โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณ 7,500 บาท
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
18. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) งบประมาณ 962,560
บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
19. โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนสังกัด สพฐ. งบประมาณ 3,292,000 บาท (สามล้านสองแสนเก้า
หมื่นสองพันบาทถ้วน)
20. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง งบประมาณ
10,435 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
21. โครงการหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่ งบประมาณ 4,058
บาท (สี่พันห้าสิบแปดบาทถ้วน)
/22. โครงการ…
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ร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
23. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน งบประมาณ
4,050 บาท (สี่พันห้าสิบบาทถ้วน)
24. โครงการฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
งบประมาณ 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
25. โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนชุ ม ชน
งบประมาณ 8,700 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
26. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวั ย
งบประมาณ 9,960 บาท (เก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
27. โครงการอบรมและส่งเสริมผู้นําชุมชนและอาสาสมัคร เพื่อ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ 37,335
บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
28. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกั น และแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ของ ศพส.จ.ชบ.
งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
29. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2558 งบประมาณ
75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
30. โครงการอนามัยโรงเรียน งบประมาณ 59,451.93 บาท
(ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)
31. โครงการสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการป้ อ งกั น
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจําปี 2558 งบประมาณ 20,000
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
32. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีของ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
33. โครงการสนั บสนุนงบประมาณโครงการรับเสด็จพระบรม
วงศานุวงศ์ ปี 2558 งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
34. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานนมัสการ
พระพุ ท ธสิ หิ ง ค์ งานประเพณี ส งกรานต์ และงานกาชาดจั ง หวั ด ชลบุ รี และ
งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
35. โครงการสนั บ สนุ น โครงการจั ด งานประเพณี วิ่ ง ควาย
ประจําปี 2558 งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
36. โครงการสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการขอรั บ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณกิ จ กรรมสํ า นั ก ทะเบี ย นอํ า เภอสั ต หี บ งบประมาณ
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
37. โครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเยาวชน งบประมาณ 19,175 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ด
สิบห้าบาทถ้วน)
38. โครงการหนู น้ อ ยสุ ข สั น ต์ (กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ )
งบประมาณ 3,550 บาท (สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
39. โครงการจั ด ทํ า สื่ อ รณรงค์ ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด ในเยาวชน
งบประมาณ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
/40. โครงการ…
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18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
41. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
42. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารในเขตเทศบาล
งบประมาณ 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
43. โครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ งบประมาณ
78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
44. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณ 78,000
บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
45. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสา
ธารณภัย งบประมาณ 32,682 บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
46. โครงการออกตรวจความสงบเรียบร้อยในชุมชน (ไม่ได้ใช้
งบประมาณ)
47. โครงการปรั บ ปรุ ง อาคารศู น ย์ ดํ า รงธรรม งบประมาณ
2,130,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
48. โครงการสุ ข ภาพอนามั ย สํ า หรั บ เด็ ก (กํ า จั ด เหา)
งบประมาณ 4,480.15 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสิบห้าบาทถ้วน)
49. โครงการยิ้มสดใสฟันแข็งแรง งบประมาณ 1,950 บาท
(หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
50. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
51. โครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพระ
พุทธบุตร) งบประมาณ 19,950 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
52. โครงการสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
งบประมาณ 8,780 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
53. โครงการประกันคุณภาพภายใน งบประมาณ 31,815
บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
54. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ 47,750 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน)
55. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 งบประมาณ 142,150 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
56. โครงการจัดซื้อรถรับส่งนักเรียนแบบ 24 ที่นั่ง งบประมาณ
1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
57. โครงการจัดให้มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9 งบประมาณ 991,600 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่ง
พันหกร้อยบาทถ้วน)
58. โครงการฝึ ก อบรมเข้ า ค่ า ยผู้ นํ า เยาวชนสั ม พั น ธ์
งบประมาณ 30,050 บาท (สามหมื่นห้าสิบบาทถ้วน)
59. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ กเทศบาลตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ
98,040 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)
/60. โครงการ…
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5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
61. โครงการจั ด งานประเพณี ล อยกระทง งบประมาณ
560,800 บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
รวม 61 โครงการ งบประมาณ 24,176,592.18 บาท (ยี่สิบสี่
ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสิบแปดสตางค์)
2. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดํ า เนิ น การสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้
ประโยชน์จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติอย่ างยั่งยื น มีก ารดํา เนิน โครงการพัฒ นา
ประกอบด้วย
1. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล งบประมาณ
19,200 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
2. โครงการรณรงค์สัปดาห์แห่งการรักษาความสะอาดและวัน
สิ่งแวดล้อมโลก งบประมาณ 39,205 บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน)
3. โครงการทํ า ความสะอาดและพั ฒ นาในวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา (12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม) งบประมาณ 15,376 บาท (หนึ่ง
หมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
4. โครงการหนึ่งอาคารบ้านเรื อนหนึ่งบ่อดั กไขมัน (ไม่ได้ใ ช้
งบประมาณ)
5. โครงการจั ด หาภาชนะรองรั บ ขยะมู ล ฝอย งบประมาณ
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
6. โครงการถนนปลอดภั ย ใส่ ใ จการระบายน้ํ า (ไม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณ)
7. โครงการจ้ า งเอกชนดํ า เนิ น การรั ก ษาความสะอาด
งบประมาณ 7,939,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
8. โครงการธนาคารปู งบประมาณ 4,270 บาท (สี่พันสอง
ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
9. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล งบประมาณ
267,360 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รวม 9 โครงการ งบประมาณ 8,316,411 บาท (แปดล้านสาม
แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชนหลักปรัชญา เศรษฐกิจเพียงใน
การดํารงชีวิตเพื่อให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นมีความ
1. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาล (ไม่ได้ใช้
งบประมาณ)
2. โครงการสนั บ เสริ ม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานกลุ่ ม อาชี พ
งบประมาณ 19,230 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
3. โครงการคุ้ ม ครองสุ ข ภาพผู้ บ ริ โ ภคจากการปนเปื้ อ นเชื้ อ
แบคทีเรียสูอาหาร งบประมาณ 8,688.50 (แปดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทห้า
สิบสตางค์)
4. โครงการสํารวจแนะนําสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ งบประมาณ 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) /5. โครงการ…
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29,012 บาท (สองหมื่นเก้าพันสิบสองบาทถ้วน)
6. โครงการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคจากการปนเปื้อนในน้ํามัน
ทอดซ้ํา งบประมาณ 19,848.90 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบแปด
บาทเก้าสิบสตางค์)
7. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคจากเชื้อแบคทีเรียในน้ําและน้ําแข็ง
งบประมาณ 18,901.50 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์)
8. โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชน
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
9. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดํารงชีพแบบพอเพียง (ไม่ได้
ใช้งบประมาณ)
รวม 9 โครงการ งบประมาณ 104,080.90 บาท (หนึ่งแสนสี่พัน
แปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
4. นโยบายด้านการบริหาร
ดําเนินการบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนอง นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นโยบายจังหวัดชลบุรี นโยบายอําเภอสัตหีบ และความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินโครงการพัฒนา ประกอบด้วย
1. โครงการปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข งบประมาณ
159,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
2. โครงการจัดหารถบรรทุก งบประมาณ 787,000 บาท
(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของสํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ 77,025.33 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบ
สามสตางค์)
4. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของกองคลัง งบประมาณ
120,547.70 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
5. โครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ ใ นศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข งบประมาณ 78,300 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
6. โครงการจั ด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข องกองการศึ ก ษา
งบประมาณ 2,940 (สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
7. โครงการจั ด หาเครื่ อ งสู บ น้ํ า ชนิ ด หอยโข่ ง งบประมาณ
68,480 บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
8. โครงการจั ด หาวิ ท ยุ สื่ อ สารชนิ ด มื อ ถื อ งบประมาณ
180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
9. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย งบประมาณ 28,480 บาท
(สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
10. โครงการจัดหาชุดดับเพลิง งบประมาณ 79,768
11. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงที่ทันสมัย งบประมาณ
93,500 บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
12. โครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงของเทศบาล งบประมาณ
1,609,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าพันบาทถ้วน)
/13. โครงการ…
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งบประมาณ 86,900 บาท (แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
14. โครงการฝึกอบรมรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ 25,680 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
15. โครงการจั ด ทํ า ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเสี ย ภาษี
งบประมาณ 17,800 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
16. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติ
ราชการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 2,000,000 บาท
(สองล้านบาทถ้วน)
17. โครงการฝึ กอบรมให้ ความรู้ ด้ านการจราจร งบประมาณ
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
18. โครงการฝึกทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและเทศกิจ งบประมาณ 18,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
19. โครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน งบประมาณ 241,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
20. โครงการฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านผู้ บ ริ ห ารเทศบาล
สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาลและลู ก จ้ า งในประเทศ งบประมาณ
39,860 บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
21. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี งบประมาณ 76,800
บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
22. โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
23. โครงการสํารวจความพึงพอใจประชาชนในการให้บริการ
ของเทศบาล งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
24. โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งบประมาณ 12,500
บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
25. โครงการบริ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรเคลื่ อ นที่ (ไม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณ)
26. โครงการจัดทําแผนการศึกษา งบประมาณ 9,985 บาท
(เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
27. โครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการผลงานของเทศบาล
งบประมาณ 98,975 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
รวม 27 โครงการ งบประมาณ 6,022,137.03 บาท (หกล้านสอง
หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสตางค์)
5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดํ า เนิ น การสร้ า งความสะดวกและความปลอดภั ย ในบริ ก าร
สาธารณะ อั น เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาด้ า นอื่ น ๆ ทั้ ง ที่ เ ป็ น
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลพึงจะได้รับ
อย่างเท่าเทียมกัน มีการดําเนินโครงการพัฒนา ประกอบด้วย
1. โครงการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
งบประมาณ 26,750 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
/2. โครงการ…

มติทปี่ ระชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

- 17 2. โครงการปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ด้านหลังอาคารศูนย์ดํารงธรรม
งบประมาณ 513,450 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
3. โครงการจั ดหาทุ่นแพลอยน้ําอเนกประสงค์ งบประมาณ
4,930,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
4. โครงการจ้ า งเหมาเอกชนดํ า เนิ น การย้ า ยเสาไฟฟ้ า
Highmast บริเวณถนนสุขุมวิทในเขตเทศบาล งบประมาณ 21,400 บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมซอย
นาจอมเทียน 30 เมืองใหม่ งบประมาณ 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
6. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทาสีตีเส้น
จราจร ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน 30 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 111,000 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
7. โครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว งบประมาณ 149,000
บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
8. โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 855,978.82
บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)
9. โครงการจั ดหาวัส ดุไฟฟ้า งบประมาณ 860,611 บาท
(แปดแสนหกหมื่นหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
รวม 9 โครงการ งบประมาณ 7,552,189.82 บาท (เจ็ดล้านห้า
แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองสตางค์)
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สามารถดําเนินการพัฒนาบริการสาธารณะ
ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ กรอบศักยภาพงบประมาณ และแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวนโยบายที่แถลงต่อ
สภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น รวมทั้ ง สิ้ น 115 โครงการ งบประมาณ
46,171,410.93 บาท (สี่สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบ
บาทเก้าสิบสามสตางค์) สนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี ตามปัจจัยที่เอื้อให้ดําเนินการได้ และจะมุ่งมั่นที่จะบริหารพัฒนางาน
ขับเคลื่อนประโยชน์สาธารณะไปสู่พี่น้องประชาชน ภายใต้ความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพตามนโยบาย
ที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป ขอบคุณครับ
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล และเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล ขอเรียนเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจง ครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาล คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๓) ข้อ ๒๘ (๑) และแนวทางการ
/เตรียมการ...

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
เลขานุการสภาเทศบาล

- 18 เตรี ย มการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กระทรวงมหาดไทย
แจ้งให้ถือปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
- สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน ๓ คน
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนา
จอมเทียน
- สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน ๓ คน
๓. เข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
- สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน ๒ คน
ด้ ว ยกรรมการในคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลที่สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
คัดเลือก และกรรมการที่ประชาคมเมืองเทศบาลคัดเลือกจะครบวาระการดํารง
ตํ า แหน่ ง ในวั น ที่ 29 เมษายน 2559 ทํ า ให้ มี ค วามจํ า เป็ น ที่ ต้ อ งคั ด เลื อ ก
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการฯ แทนกรรมการที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง และคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมประชาคมเมือง
เทศบาลตํ าบลนาจอมเทียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการ ใน
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลและคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาเทศบาล แทนกรรมการที่ ค รบวาระดั ง กล่ า ว ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 และแนวทางการเตรี ย มการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ถือปฏิบัติ
จึ ง เสนอญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาล เป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล และเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล มาเพื่อให้สภาเทศบาล
พิจารณาคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่
ชบ 53101/124 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 ขอบคุณครับ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมายในการพิจารณา
คั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลเป็ น กรรมการฯให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ เพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพั ฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทําแผน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้องดําเนินการดังนี้
๑. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๓) มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละ ๒ ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
๒. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๘ (๑) มีวาระ
อยู่ในตําแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีก
/๓. คัดเลือก…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นางลัดดา พึ่งกลั่น
สมาชิกสภาเทศบาล

- 19 ๓. คัด เลือ กสมาชิ ก สภาเทศบาล จํานวน ๒ คน เข้าร่ วมประชุ ม
ประชาคมเมืองเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เพื่อเข้าไปร่วมคัดเลือกผู้แทนประชาคม
เป็นคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนานั้น เป็นไปตามแนวทางการเตรียมการ
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กระทรวงมหาดไทยซักซ้อม ซึ่งมี
ขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้
ในเรื่องการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต่อที่ประชุมต้องมีผู้รับรอง
จํานวนอย่างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม และ
ต้องให้ความยินยอม
การเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวนให้ถือว่าบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจํานวนที่
กําหนดให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจํานวนที่กําหนด
ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม และมิได้เป็นผู้
ได้รับการเสนอชื่อจํานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน เมื่อ
ตรวจนับคะแนนแล้วให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกจนครบจํานวนที่กําหนด
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคนทําให้ไม่สามารถ
คัดเลือกได้ใ ห้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้ รับคะแนน
เท่ากั น ถ้า ลงคะแนนครั้งที่ ส องแล้ว ปรากฏว่า ได้ค ะแนนเท่ากั นอี ก ให้ใ ช้
วิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด ให้ประธานสภาท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อออกคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตําแหน่ง ให้จัดให้มีการ
คัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่
วาระการดํารงตําแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง ๙๐ วัน จะไม่ทําการคัดเลือกขึ้นแทน
ตําแหน่งที่ว่างก็ได้และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ตําแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระ
การดํารงตําแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างภายใน ๔๕ วัน นับ
แต่วันที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง โดยนําวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไว้ข้างต้นมา
ใช้โดยอนุโลม ขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ
จากการที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการเสนอญัตติ
ขอความเห็ น ชอบคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาล เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และเข้าร่วม
ประชุมประชาคมเมืองเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงหลักเกณฑ์
วิธีการในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น
ต่อไปผมขอเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คน เป็น
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน โดยเริ่มจากคนที่ 1
ก่อน ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางลัดดา พึ่งกลั่น สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายสุภาพ คอนกําลัง เป็น
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนที่ 1 ขอบคุณค่ะ
/นายพยอม...

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายสมโภชน์ งามขํา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายสุภาพ คอนกําลัง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายสายชม สามารถ
สมาชิกสภาเทศบาล

- 20 ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสายชม สามารถ
ผู้รับรองคนที่ 2. นายสมโภชน์ งามขํา
มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็ถือว่า นายสุภาพ
คอนกําลัง เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนที่ 2 ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม
นายสมโภชน์ งามขํา สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล
เป็ น กรรมการในคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น คนที่ 2
ขอบคุณครับ
ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสุภาพ คอนกําลัง
ผู้รับรองคนที่ 2. นางลัดดา พึ่งกลั่น
มี ผู้ รั บ รองถู ก ต้ อ ง มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะเสนอชื่ อ สมาชิ ก เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็ถือว่า
นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนที่ 2 ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนที่ 3
ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ...
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
กระผมนายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวระพีพรรณ
รัตนเหลี่ยม เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
คนที่ 3 ขอบคุณครับ
ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสมชาติ พารักษา
ผู้รับรองคนที่ 2. นายสายชม สามารถ
มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็ถือ
ว่ า นางสาวระพี พ รรณ รั ต นเหลี่ ย ม เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนที่ 3 ประกอบกับ ขณะนี้มี
การเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ครบ 3 ท่านแล้ว ประกอบด้วย
1. นายสุภาพ คอนกําลัง
2. นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล
3. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
ลําดับต่อไปขอเชิญคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คน เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยเริ่มจากคนที่ 1
ก่อน ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ...
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
กระผมนายสายชม สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายสมโภชน์ งามขํา
เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 1
ขอบคุณครับ
/นายพยอม...

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายปราโมทย์ มีสมสินธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นางประนอม มัตนาวี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

- 21 ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสมชาติ พารักษา
ผู้รับรองคนที่ 2. นางลัดดา พึ่งกลั่น
มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ...
ถ้าไม่มีก็ถือว่านายสมโภชน์ งามขํา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คนที่ 2 ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ...
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
กระผมนายปราโมทย์ มีสมสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางประนอม มัตนาวี
เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 2
ขอบคุณครับ
ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสภาพ คอนกําลัง
ผู้รับรองคนที่ 2. นายสมโภชน์ งามขํา
มี ผู้ รั บ รองถู ก ต้ อ ง มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะเสนอชื่ อ สมาชิ ก เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 2 อีกหรือไม่
ขอเรี ย นเชิ ญ ... ถ้ า ไม่ มี ก็ ถื อ ว่ า นางประนอม มั ต นาวี เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 2
ต่อไปเป็นการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางประนอม มัตนาวี สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายสมชาติ พารักษา เป็น
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3
ขอบคุณค่ะ
ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสายชม สามารถ
ผู้รับรองคนที่ 2. สายสมโภชน์ งามขํา
มี ผู้ รั บ รองถู ก ต้ อ ง มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะเสนอชื่ อ สมาชิ ก เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 อีกหรือไม่
ขอเรี ย นเชิ ญ ... ถ้ า ไม่ มี ก็ ถื อ ว่ า นายสมชาติ พารั ก ษา เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3
ขณะนี้มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครบ 3 ท่านแล้ว ประกอบด้วย
1. นายสมโภชน์ งามขํา
2. นางประนอม มัตนาวี
3. นายสมชาติ พารักษา
ลําดับต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมประชาคมเมือง
เทศบาล โดยพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 คน โดยเริ่มจาก
คนที่ 1 ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ...
/นายสายชม...

นายสายชม สามารถ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายสุภาพ คอนกําลัง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ ม
เลขานุการสภาเทศบาล

- 22 เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
กระผมนายสายชม สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวสุภาพร กิตติ
ชาติสกุล เป็นผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล คนที่ 1 ขอบคุณครับ
ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ
ผู้รับรองคนที่ 1. นายปราโมทย์ มีสมสินธุ์
ผู้รับรองคนที่ 2. นายสมโภชน์ งามขํา
มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็
ถือว่านางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคมเมืองเทศบาล คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล คนที่ 2 ท่านใดจะเสนอ ขอเรียน
เชิญ...
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
กระผมนายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวระพีพรรณ
รัตนเหลี่ยม เป็นผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเมือง คนที่ 2 ขอบคุณครับ
ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ
ผู้รับรองคนที่ 1. สายสายชม สามารถ
ผู้รับรองคนที่ 2. นายสมชาติ พารักษา
มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็ถือ
ว่ า นางสาวระพี พ รรณ รั ต นเหลี่ ย ม เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ประชาคมเมืองเทศบาล คนที่ 2 ขณะนี้มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล ครบ 2 ท่านแล้ว ประกอบด้วย
1. นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล
2. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
ผมขอมอบเลขานุการสภาเทศบาล จัดทําหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล
ให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนทราบ เพื่อจะได้ออกคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ตามตามระเบียบฯ ต่อไป
ระเบี ย บวาระที่ 8 เรื่ อ ง กํ า หนดวั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ และ
ระยะเวลาในแต่ละสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ และระยะเวลาในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.
2560 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ
และใช้ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 24 วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด”
วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
/ข้อ 11…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายสุภาพ คอนกําลัง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

- 23 ข้อ 11 วรรคแรก “เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นนํา
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
(2) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ
ประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี
กําหนดกี่วัน”
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ เทศบาลและระเบี ยบดั งกล่ าว วั น นี้ ที่
ประชุมจะต้องพิจารณาร่วมกันว่า สมควรจะกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ควรจะเริ่มเมื่อใดมีกําหนด
กี่วัน และกําหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 ควรจะ
เริ่มเมื่อใด มีกําหนดกี่วัน เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ
ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนด
สมัยประชุม และระยะเวลาในแต่ละสมัยประชุมให้ทราบแล้วนั้น จึงขอนํา
ปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี
พ.ศ. 2559 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ควรจะเริ่มประชุมเมื่อใดและมี
กําหนดกี่วั น และจะกํ าหนดวั นเริ่ ม สมัยประชุมสามั ญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ.
2560 ว่าสมควรจะเริ่มเมื่อใด มีกําหนดกี่วัน ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม
นายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเสนอกําหนด
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 มีกําหนด 30 วัน
และขอเสนอกําหนดให้วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 มีกําหนดเวลา 30 วัน ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมตามที่มีการเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น
มีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 มีกําหนด 30 วัน
และกําหนดให้วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 มีกาํ หนดเวลา 30 วัน เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่
ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเสนอให้
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ช่วยพิจารณาดําเนินการพัฒนาสวนสาธารณะและ
ชายหาดสมประสงค์ ตามลําดับดังนี้
1. เครื่ องออกกํ าลั งกาย ขอให้ปรั บปรุ งซ่ อมแซมให้ สามารถใช้ งานได้
ตามปกติ
/2. ทางเดิน…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ ม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

- 24 2. ทางเดิ นออกกํ าลั งกาย ขอให้ ล้ างทํ าความสะอาด และตี เส้ นบอก
ระยะทาง เพื่อให้ประชาชนที่ไปออกกําลังกายได้ทราบว่าในแต่ละวัน เดินหรือวิ่งได้
ระยะทางเป็นจํานวนเท่าใด
3. สุนัขจรจัด ตอนนี้เยอะมากและทราบข่าวว่า ตอนนี้ศูนย์ฝึกทหารใหม่
ของทหารเรือมีการรับดูแลสุนัขจรจัด แต่จะรับเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้น
ขอบคุณค่ะ
ขอเชิญคุณระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ดิฉัน
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน หัวหน้าส่วนราชการ และ
พนักงานเทศบาลทุกท่าน เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่นอกสมัยประชุมสภาเทศบาล
ดิฉันได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนในหลายเรื่อง เช่น ไฟไหม้บ้าน
น้ําเมา หมู่ที่ 2 เป็นต้น และได้แจ้งประสานงานให้เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือ และ
เทศบาลรีบเร่งไปดําเนินการให้เลย ก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณแทนประชาชนนะคะ
และอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันได้รับแจ้งประสานจากประชาชนคือบริเวณริมชายหาด
ตั้งแต่หลังวัดอัมพารามไปถึงชายหาดใหม่หรือสวนสาธารณะแห่งที่ 2 ซึ่งปัจจุบัน
ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ใช้สัญจรไปมาทั้งกลางวันและกลางคืน อยากจะ
ให้ทางเทศบาลช่วยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตลอดแนวเลย เพื่อเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ก็ขอให้เทศบาลช่วยดําเนินการใน
เรื่องดังกล่าวด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมต้อง
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ที่ช่วยกันดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน มีเรื่อง
อะไรก็ เสนอมาได้เลย เพราะเราต่างก็เข้ามาเพื่อดูแล แก้ไขปั ญหาให้ กับพี่น้อง
ประชาชนเหมือนกัน เรื่องไหนที่อยู่ในอํานาจทําได้เลยผมจะทําทันที บางเรื่องที่ช้า
บ้ างก็ จะเป็ นเพราะมี ปั ญหาหลายอย่ าง เช่ น อํ านาจหน้ าที่ บ้ าง หรื อระเบี ยบ
กฎหมายไม่เอื้ออํานวยบ้างก็ค่อยๆ แก้ไขกันไป ส่วนเรื่องที่สมาชิกได้นําเสนอและ
สอบถามมา ผมขอตอบเลยครับ
1. เรื่อง ตีเส้นระยะทาง เดี๋ยวจะทําให้
2. เรื่อง สุนัขจรจัด ก็ขอมอบให้รองถาวร ไปดําเนินการ
3. เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชายหาดหลังวัดอัมพารามไปถึงหาดใหม่
ข้างโรงแรมโอเชี่ยน มารีน่า เทศบาลก็มีแนวคิดที่จะทําเหมื อนกัน เพราะจะได้
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ
ถ้าท่านสมาชิกมีอะไรจะประสานงานโทรศัพท์หาผมโดยตรงได้ทุกเวลา ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญคุณสุภาพร กิตติชาติสกุล ครับ

/นางสาวสุภาพร...

นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม
ปลัดเทศบาล
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายจิรศักดิ์ สุภารส
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปราโมทย์ มีสมสินธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางลัดดา พึ่งกลั่น
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

- 25 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ดิฉันขอ
เรียนสอบถามว่า เครื่องออกกําลังกาย (ฟิตเนส) ใกล้จะได้ใช้หรือยังคะ และ
เครื่องออกกําลังกายบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอําเภอ ยังไม่ได้ซ่อมให้
สามารถใช้งานได้นะคะ ขอบคุณค่ะ
ขอเชิญท่านปลัด ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กรณี
เครื่องออกกําลังกาย (ฟิตเนส) ที่ท่านสมาชิกได้กรุณาสอบถามนั้น ผมขอเรียนว่า
อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพมาตรฐานก็เลยใช้
เวลามากหน่อยแต่ก็อีกไม่นาน ขอบคุณครับ
ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
สําหรับเครื่องออกกําลังกายบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอําเภอ ผมขอ
เรียนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งประสานให้ผู้รับจ้างเข้าไปดําเนินการถอดเอา
ชุดเก่าที่ติดตั้งอยู่เดิมออก และเอาชุดใหม่เข้าไปติดตั้งทดแทน ขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณปราโมทย์ มีสมสินธุ์ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จากการ
ที่ผมได้มีโอกาสไปที่สวนสาธารณะชายหาดบ้านอําเภอ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด
ต่อเนื่องหลายวัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากมาเที่ยวพักผ่อน ซึ่ง
ปัญหาที่ผมพบกับตัวเองและจากเสียงของประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างก็บ่นว่า
ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการห้องน้ํา และห้องน้ําที่เทศบาลจัดไว้ก็ไม่
เพียงพอ ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริง ผมมองว่าบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวควรที่จัดห้องน้ํา
สาธารณะไว้รองรับบริการประชาชน และนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ ขอบคุณครับ
เรี ยนท่ านประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลทุ กท่ าน ผม
ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่นําเอาปัญหาความต้องการของประชาชนมาบอกกัน ก็ต้อง
ยอมรับนะครับว่า ทุกวันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนที่
ชายหาดบ้านเราจํานวนมากขึ้นจริงๆ ส่งผลให้ห้องน้ําของเทศบาลที่จัดไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวนั้น ไม่เพียงพอ สําหรับตอนนี้นั้นก็มีห้องน้ําอีกจุดหนึ่งบริเวณใต้อาคาร
พระนางจอมเทียนที่จะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ได้ หลังการประชุมในวันนี้
ผมจะดําเนินการเปิดให้ใช้ได้เลย ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญคุณลัดดา พึ่งกลั่น ครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนาง
ลัดดา พึ่งกลั่น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ทุกวันนี้ยุงบ้านเราเยอะมาก
โดยเฉพาะในท่อระบายน้ํา เทศบาลจะดําเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรได้บ้างคะ
ขอบคุณค่ะ
ขอเชิญท่านนายก ครับ
/นายสมพงษ์...

นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

- 26 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การที่
ยุงเยอะนั้น สาเหตุหนึ่งมาจากระบบบําบัดน้ําเสียของเราไม่มี เดิมทีจะผลักส่งไป
บําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสียของเมืองพัทยาก็มีปัญหาว่าระบบของเขาปิดซ่อม จึง
ไม่สามารถรับน้ําเสียจากเราไปบําบัดได้ น้ําจึงขังอยู่ในท่อทําให้เป็นแหล่งแพร่
พันธุ์ของยุง และขณะนี้ได้รับแจ้งจากเมืองพัทยาว่า อนุญาตให้เทศบาลส่งน้ําไป
บําบัดได้แล้วก็คงอีกสักระยะ และต่อไปเทศบาลก็จะสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
ของเทศบาลเอง บริเวณด้านหลังของสถานีตํารวจภูธรนาจอมเทียน หมู่ที่ 1 เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยความรวดเร็ว ผมขอมอบให้กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมไปฉีดพ่นยุงในท่อระบายน้ําก่อน หลังจากที่น้ําระบายไปบําบัดที่
เมืองพัทยาได้ปัญหาก็จะคงเบาบางลง ขอบคุณครับ
ขอบคุ ณ ท่ า นนายกครั บ มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะเสนอเรื่ อ งอื่ น ใด ให้ ที่
ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าการประชุมสภา
เทศบาลในวันนี้ได้ดําเนินมาครบถ้วน ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ในนาม
ของสภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี เลขานุ การนายกเทศมนตรี รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกท่านที่มา
ประชุ ม ในวั นนี้ อ ย่า งพร้ อ มเพรี ย งกั น และทํ า ให้ก ารประชุ ม เป็ น ไปด้ว ยความ
เรียบร้อย ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
ลงชื่อ

ศุภมิตร เกิดไทสง ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายศุภมิตร เกิดไทสง)

ลงชื่อ ระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม เลขานุการสภาเทศบาล
(นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม)

