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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจาํป พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 
วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 

********************************** 
ผูมาประชุม 
๑. นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นางลัดดา พ่ึงกลั่น สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสมชาต ิ พารักษา สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นางประนอม มัตนาว ี สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายปราโมทย มีสมสินธุ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสายชม สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสมโภชน งามขํา สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูลาประชุม 
๑. นายจอย ญาติเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล    (ลาปวย) 

ผูเขารวมรับฟงการประชุม 
1. นายสมพงษ สายนภา นายกเทศมนตรี 
2. นางสาวรัชน ี กรรมลิขิต รองนายกเทศมนตรี 
3. นางสาวภัทราวด ี สายนภา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายกรีฑา บูรประทีป เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นายสําราญ หนุนด ี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายวีระ ศุภจิตธนานันท ปลัดเทศบาล 
7. นางอัจฉรา ทับขัน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
8. นายปุณยรัตน  ธนีรมย ผูอํานวยการกองชาง 
9. นายอรุณ โชติสุภาพ หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล        
10. นางพรทิพย จันระวงศ หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคลัง 
11. นายไพวรรณ สุภะด ี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นางจุฑามาศฐ ศิลปวัฒนานันท หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 
13. นายศุภมิตร  เกิดไทสง หัวหนาฝายปกครอง 
14. นางอรุฎา หงดิษฐาราม หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
15. นางชลธิชา รุงไพบูลยวงศ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
16. นายนิคม แยมดา เจาพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน    

/เริ่มประชุม... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 
ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 และกอนท่ีจะเขา
สูระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อานประกาศสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจาํป พ.ศ. 2563 เรียนเชิญครับ... 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ไดมีมติในการประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวัน
พุธท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 กําหนดใหวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 เปนวันเริ่ม
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 มีกําหนด 
30 วัน และสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ไดประกาศการกําหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลดังกลาวแลว นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน และขอ 21 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 ตั้งแตวันท่ี 1 
กุมภาพันธ 2563 ถึงวันท่ี 1 มีนาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ 
วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2563 นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลจะแจงตอท่ีประชุมสภา

เทศบาลตําบลนาจอมเทียน  
 เรื่องท่ี 1 

ดวยไดรับแจงจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนวา ไดรับรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ของเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนเรียบรอยแลว 

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับปจจุบัน ขอ 29 (3) จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาดังกลาว ตอสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ท่ี ชบ 53101/ว 2175 ลงวันท่ี 
26 ธันวาคม 2562 ท่ีเจาหนาท่ีสภาเทศบาลแจกใหกับทุกทานแลว  

 เรื่องท่ี 2 
ดวยไดรับแจงจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนวา ไดดําเนินการประกาศ

การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 253 เรียบรอยแลว 

 
/เพ่ือใหเปน… 
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เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน ขอ 30 จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตอสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน รายละเอียดปรากฏตามประกาศเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ลงวันท่ี 25 ธนัวาคม 2562 ท่ีเจาหนาท่ีสภาเทศบาลแจกใหกับทุกทานแลว 

 เรื่องท่ี 3 
ดวยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ไดมีคําสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลและ

พนักงานเมืองพัทยา มาดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
จํานวน 2 ราย จึงขอแนะนําใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนทราบ 
ประกอบดวย 

1. นางอรุฎา หงดิษฐาราม พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาฝาย
บริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) 
ฝายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบาน
ฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหนง หัวหนาฝายบริการ
สาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) ฝายบริการ
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตั้งแต
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 

2. นางภิญญดา เทศอรมร พนักงานเมืองพัทยา ตําแหนง พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการ งานพยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา สํานักงานสาธารณสุข 
เมืองพัทยา มาดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานศูนยบริการ
สาธารณสุข ฝายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 
จึงขอแจงเรื่องดังกลาวใหท่ีประชุมรับทราบ 

มติท่ีประชุม - รับทราบ - 
นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 
1/2562 เม่ือวันจันทรท่ี 23 กันยายน 2562 

 ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตองของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันจันทรท่ี 23 
กันยายน 2562 เสร็จเรียบรอยแลว และรายงานวา รายงานการประชุมสภา
เทศบาลดังกลาว ถูกตองตรงกับความเปนจริงตามท่ีไดมีการประชุม จึงขอใหท่ี
ประชุมรวมกันตรวจรับรองรายงานการประชุมฯ ตั้งแตหนาท่ี 1 จนถึงหนาท่ี 5 
ไปพรอมๆ กัน ขอเรียนเชิญ... (ตรวจสอบทีละหนา) ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันจันทรท่ี 23 
กันยายน 2562 ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันจันทรท่ี 23 
กันยายน 2562 เปนเอกฉันท                               /ระเบียบวาระท่ี 3... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายสมพงษ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตามท่ี
ขาพเจาไดแถลงนโยบายการบริหารเทศบาลตอสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2554 ประกอบกับในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดนํา
แนวนโยบายการบริหารดังกลาวมาดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบ
อํานาจหนาท่ี และกรอบศักยภาพงบประมาณ สงผลใหประชาชนในทองถ่ิน
ไดรับประโยชนสาธารณะรวมกันมาอยางตอเนื่อง นั้น 

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรค 5 “ใหนายกเทศมนตรีจัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปน
ประจาํทุกป” ขาพเจาจึงไดดําเนินการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายท่ี
แถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน นําเสนอตอสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะปรากฏอยูในหนังสือเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน ท่ี ชบ ๕๓๑๐๑/2176 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ท่ีจัดสง
ใหกับทุกทานแลว ประกอบดวย 

๑. นโยบายดานสังคม 
 ดําเนินการสรางกระบวนการสังคมใหมีความเขมแข็ง ประชาชนอยูเย็น

เปนสุขรวมกันอยางสมานฉันทบนพ้ืนฐานของคุณธรรม มีการดําเนินโครงการ
พัฒนาประกอบดวย 

 1. โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด งบประมาณ 2,440,000 
บาท (สองลานสี่แสนสี่หม่ืนบาทถวน) 

 2. โครงการศึกษาอบรมดูงานเครือขายอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 
งบประมาณ 298,995 บาท (สองแสนเกาหม่ืนแปดพันเการอยเกาสิบหาบาทถวน) 

 3. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธดานสุขภาพ งบประมาณ 
19,832 บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันแปดรอยสามสิบสองบาทถวน) 

4. โครงการสนับสนุนการดําเนินโครงการตําบลนมแมเพ่ือสายใยรัก
แหงครอบครัว งบประมาณ 29,595 บาท (สองหม่ืนเกาพันหารอยเกาสิบหาบาท
ถวน) 

5. โครงการสงเสริมและตรวจสุขภาพผูสูงอายุ งบประมาณ 25,985.80 
บาท (สองหม่ืนหาพันเการอยแปดสิบหาบาทแปดสิบสตางค) 

6. โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา งบประมาณ 47,335 
บาท (สี่หม่ืนเจ็ดพันสามรอยสามสิบหาบาทถวน) 

 7. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดชลบุรี งบประมาณ 75,000 บาท (เจ็ด
หม่ืนหาพันบาทถวน) 

8. โครงการอนามัยโรงเรียน งบประมาณ 58,418.45 บาท (หาหม่ืน
แปดพันสี่รอยสิบแปดบาทสี่สิบหาสตางค) 

9. โครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ 23,982 บาท (สองหม่ืนสามพันเการอยแปดสิบสองบาทถวน) 

/10. โครงการ… 
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10. โครงการอบรมเยาวชนตายภัยแกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส 
งบประมาณ 35,475 บาท (สามหม่ืนหาพันสี่รอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 

11. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. 
งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

12. โครงการ TO BE NUMBER ONE ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในเยาวชน งบประมาณ 39,375 บาท (สามหม่ืนเกาพันสามรอยเจ็ดสิบหา
บาทถวน) 

13. โครงการสํารวจแนะนําสถานประกอบการในเขตเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน งบประมาณ 16,800 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) 

14. โครงการแกไขปญหาสุนัขและแมวจรจัด ในเขตเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน งบประมาณ 49,300 บาท (สี่หม่ืนเกาพันสามรอยบาทถวน) 

15. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยฟนคืนชีพ
ข้ันพ้ืนฐาน งบประมาณ 26,755 บาท (สองหม่ืนหกพันเจ็ดรอยหาสิบหาบาทถวน) 

16. โครงการพัฒนาจิต ปฏิบัติธรรมนําสุข งบประมาณ 92,498 บาท 
(เกาหม่ืนสองพันสี่รอยเกาสิบสี่บาทถวน) 

17. โครงการวันวิชาการ งบประมาณ 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถวน) 
18. โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ งบประมาณ 56,850 บาท 

(หาหม่ืนหกพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) 
19. โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ งบประมาณ 34,760 บาท 

(สามหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) 
20. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 796,404 บาท 

(เจ็ดแสนเกาหม่ืนหกพันสี่รอยสี่บาทถวน) 
21. โครงการจัดงานวันไหลทองถ่ิน งบประมาณ 128,299 บาท 

(หนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันสองรอยเกาสิบเกาบาทถวน) 
22. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา งบประมาณ 92,850 บาท 

(เกาหม่ืนสองพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) 
23. โครงการสงเสริมวันสําคัญทางศาสนา งบประมาณ 8,402 บาท 

(แปดพันสี่รอยสองบาทถวน) 
24. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ งบประมาณ 225,937 บาท 

(สองแสนสองหม่ืนหาพันเการอยสามสิบเจ็ดบาทถวน) 
25. โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณ 26,430 บาท (สอง

หม่ืนหกพันสี่รอยสามสิบบาทถวน) 
26. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ 

ป 2562 งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
27. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการประเพณีวิ่งควายอําเภอสัตหีบ 

งบประมาณ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
28. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประจําป 2562 งบประมาณ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
29. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานนมัสการพระพุทธ

สิหิงคงานประเพณีสงกรานตและงานประจําปจังหวัดชลบุรี  ประจําป  ๒๕๖2 
งบประมาณ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

/30. โครงการ… 
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30. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (คายพุทธบุตร) 
งบประมาณ 149,627 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเกาพันหกรอยยี่สิบเจ็ดบาทถวน) 

31. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกและ
ระดบัประเทศ งบประมาณ 13,033 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันสามสิบสามบาทถวน) 

32. โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเลน
พัฒนาเด็ก งบประมาณ 54,400 บาท (หาหม่ืนสี่พันสี่รอยบาทถวน) 

32. โครงการสงเสริมงานประเพณีทองถ่ินจังหวัดชลบุรี งบประมาณ 
26,380 บาท (สองหม่ืนหกพันสามรอยแปดสิบบาทถวน) 

33. โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน งบประมาณ 97,750 บาท 
(เกาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) 

34. โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน งบประมาณ 23,000 บาท 
(สองหม่ืนสามพันบาทถวน) 

35. โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน งบประมาณ 23,000 บาท 
(สองหม่ืนสามพันบาทถวน) 

36. โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน งบประมาณ 34,500 บาท 
(สามหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน) 

37. โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผู เรียน งบประมาณ 
49,450 บาท (สี่หม่ืนเกาพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) 

38. โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 54,400 บาท (หาหม่ืนสี่พันสี่รอยบาทถวน) 

39. โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน งบประมาณ 23,000 บาท 
(สองหม่ืนสามพันบาทถวน) 

40. โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผู เรียน งบประมาณ 
49,450 บาท (สี่หม่ืนเกาพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) 

41. โครงการสนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวัน งบประมาณ 
4,163,740 บาท (สี่ลานหนึ่งแสนหกหม่ืนสามพันเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน) 

42. โครงการสนับสนุนการจัดหาอาหารเสริม (นม) งบประมาณ 
538,700 บาท (หาแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

รวม 42 โครงการ  งบประมาณ 10,419,708.25 บาท  (สิบลาน
ส่ีแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยแปดบาทย่ีสิบหาสตางค) 

๒.  นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ดําเนินการสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  มีการดําเนินโครงการพัฒนาประกอบดวย 
1. โครงการรณรงคอนุรักษทรัพยากรทางทะเล งบประมาณ 11,930 บาท 

(หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเการอยสามสิบบาทถวน) 
2. โครงการบานปลาธนาคารปูท่ีอยูหอย งบประมาณ 42,146 บาท 

(สี่หม่ืนสองพันหนึ่งรอยสี่สิบหกบาทถวน) 
3. โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน งบประมาณ 9,090 บาท (เกา

พันเกาสิบบาทถวน) 
4. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกหลักสุขาภิบาล งบประมาณ 

474,360 บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนสี่พันสามรอยหกสิบบาทถวน) 
5. โครงการจัดหาอุปกรณในการรักษาความสะอาด งบประมาณ 1,250 

บาท (หนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน)                            /6. โครงการ… 
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6. โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย งบประมาณ 85,000 บาท 
(แปดหม่ืนหาพันบาทถวน) 

7. โครงการจางเอกชนดําเนินการรักษาความสะอาด งบประมาณ 
17,085,917 บาท (สิบเจ็ดลานแปดหม่ืนหาพันเการอยสิบเจ็ดบาทถวน) 

8. โครงการหนาบานนามอง งบประมาณ 24,432 บาท (สองหม่ืนสี่
พันสี่รอยสามสิบสองบาทถวน) 

9. โครงการรณรงครักษาความสะอาดบริเวณชายหาด งบประมาณ 
19,250 บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันสองรอยหาสิบบาทถวน) 

10. โครงการทําความสะอาดและพัฒนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
งบประมาณ 22,370 บาท (สองหม่ืนสองพันสามรอยเจ็ดสิบบาทถวน) 

รวม 10 โครงการ งบประมาณ 17,775,745 บาท (สิบเจ็ดลาน
เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหาพันเจ็ดรอยส่ีสิบหาบาทถวน) 

๓.  นโยบายดานเศรษฐกิจ 
ดําเนินการสงเสริมใหประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดํารงชีวิตเพ่ือใหเศรษฐกิจของทองถ่ินมีความสมดุลและยั่งยืน มีการดําเนิน
โครงการพัฒนาประกอบดวย 

1. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาล งบประมาณ 46,114 
บาท (สี่หม่ืนหกพันหนึ่งรอยสิบสี่บาทถวน) 

2. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมอาชีพ งบประมาณ 
79,640 บาท (เจ็ดหม่ืนเกาพันหกรอยสี่สิบบาทถวน)                                                   

3. โครงการคุมครองผูบริ โภคจากแบคทีเรียในน้ํ าและน้ําแข็ง 
งบประมาณ 8,485 บาท (แปดพันสี่รอยแปดสิบหาบาทถวน) 

4. โครงการคุมครองผูบริโภคจากสารปนเปอนในน้ํามันทอดซํ้า 
งบประมาณ 13,345 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันสามรอยสี่สิบหาบาทถวน) 

5. โครงการคุมครองสุขภาพผูบริโภคจากการปนเปอนแบคทีเรียสูอาหาร 
งบประมาณ 16,405 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันสี่รอยหาบาทถวน) 

รวม 5 โครงการ งบประมาณ 163,989 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืน
สามพันเการอยแปดสิบเกาบาทถวน) 

๔.  นโยบายดานการบริหาร 
ดําเนินการบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน นโยบาย
จังหวัดชลบุรี นโยบายอําเภอสัตหีบ และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมีการดําเนินโครงการพัฒนา ประกอบดวย 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน งบประมาณ 
275,110 บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน) 

2. โครงการจัดพิมพหนังสือรายงานกิจการผลงานของเทศบาล งบประมาณ 
96,000 บาท (เกาหม่ืนหกพันบาทถวน) 

3. โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 
103,095 บาท (หนึ่งแสนสามพันเกาสิบหาบาทถวน) 

4. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา งบประมาณ 20,000 บาท 
(สองหม่ืนบาทถวน) 

5. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชของกองสวัสดิการสังคม งบประมาณ 
80,300 บาท (แปดหม่ืนสามรอยบาทถวน)                     /6. โครงการ… 
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6. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชของกองการศึกษา งบประมาณ 
95,200 บาท (เกาหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน) 

6. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
งบประมาณ 25,100 บาท (สองหม่ืนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

7. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานผูบรหิารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาลและลูกจางในประเทศ งบประมาณ 104,375 บาท 
(หนึ่งแสนสี่พันสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 

รวม 7 โครงการ งบประมาณ 799,180 บาท (เจ็ดแสนเกาหม่ืน
เกาพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) 

๕.  นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดําเนินการสรางความสะดวกและความปลอดภัยในบริการสาธารณะ 

อันเปนปจจัยพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับการพัฒนาดานอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปนสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ท่ีประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลพึงจะไดรับอยางเทาเทียมกัน 
มีการดําเนินโครงการพัฒนา ประกอบดวย 

1. โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล. งบประมาณ 372,000 บาท (สามแสน
เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) 

2. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณสวนสาธารณะ
ชายหาดบานอําเภอ หมูท่ี 3 งบประมาณ 1,529,000 บาท (หนึ่งลานหาแสน
สองหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

รวม 2 โครงการ งบประมาณ 1,901,000 บาท  (หนึ่งลานเกา
แสนหนึ่งพันบาทถวน) 

การดําเนินโครงการตามนโยบายท่ีไดกลาวมาท้ังหมดแสดงใหทราบวา 
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สามารถดําเนินการพัฒนาบริการสาธารณะภายใต
กรอบอํานาจหนาท่ี กรอบศักยภาพงบประมาณ และแผนพัฒนาทองถ่ิน ตาม
แนวนโยบายท่ีแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น 67 โครงการ งบประมาณ 31,059,622.25 บาท 
(สามสิบเอ็ดลานหาหม่ืนเกาพันหกรอยยี่สิบสองบาทยี่สิบหาสตางค) สนองตอบ
ตอปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สอดคลองรองรับกับนโยบาย
ระดับตางๆ ตามปจจัยท่ีเอ้ือใหดําเนินการได และขอเรียนวาจะมุงม่ันดําเนินการ
บริหารพัฒนางานใหเกิดการขับเคลื่อนประโยชนสาธารณะไปสูพ่ีนองประชาชน
ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวนดวยความโปรงใส เปนธรรม ประหยัดและ
มีประสิทธิภาพตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนให
บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไปขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานนายกครับ สมาชิกทุกทานรับทราบรวมกันนะครับ 

มตท่ีิประชุม - รับทราบ – 
นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนให
มูลนิธิศูนยพักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี
ชี้แจงครับ 

นายสมพงษ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขอความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนให
มูลนิธิศูนยพักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี จากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 

/ดวยเทศบาล… 
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ดวยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ไดรับแจงประสานจากอําเภอสัตหีบวา 
จังหวัดชลบุรีไดจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยพักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ซ่ึงได
จดทะเบียนเปนมูลนิธิถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว จึง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียน จํานวน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) เพ่ือใชในการดําเนินการจัดหาท่ีอยูอาศัย
หรือสถานพักพิงใหสุนัขจรจัดตางๆ ไมใหไปกอความเดือดรอนรําคาญแก
ประชาชนท่ัวไป มีความปลอดภัยจากผลกระทบตางๆ รวมท้ังสรางภาพลักษณท่ี
ดีตอการเปนเมืองทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรี ตลอดจนใหความชวยเหลือ 
ปองกันสุนัขจรจัดจากการถูกทําราย และการทารุณกรรมตางๆ และชวยเหลือ
เลี้ยงดูดานอาหาร ฟนฟูสภาพสุนัขจรจัดท่ีขาดสารอาหารใหการรักษาสุนัขจรจัดท่ี
เจ็บปวยและบาดเจ็บ ฯลฯ เทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณาแลวเห็นวา การ
อุดหนุนงบประมาณเพ่ือใหมูลนิธิศูนยพักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี นําไปใช
จายเปนประโยชนตอการบริหารจัดการปญหาสุนัขจรจัดในพ้ืนท่ีของเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประกอบกับการ
อุดหนุนงบประมาณในครั้งนี้ ไมมีผลกระทบกับสถานะทางการคลังของเทศบาล 
โดยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ไดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 บางรายการท่ีเหลือจายไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวด
เงินอุดหนุน จึงมีความประสงคท่ีจะขอใหสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
เห็นชอบใหเทศบาลตําบลนาจอมเทียน จายเงินอุดหนุน จํานวน 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถวน) ใหกับมูลนิธิศูนยพักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี 

เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จะจายเงินอุดหนุนดังกลาวได จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน และไดรับอนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัดชลบุรี ตามความในมาตรา 67 ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติม “การจายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจายเงิน
เพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว” เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนนี้มา เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
พิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดท่ีผมไดเรียนช้ีแจงไปท้ังหมดปรากฏตาม
หนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน (ญัตติ) ท่ี ชบ 53104/187 ลงวันท่ี 31 
มกราคม 2563 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชีแ้จงระเบยีบ กฎหมายในการพิจารณาญัตติ
ขอความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนใหมูลนิธิศูนยพักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี 
ใหท่ีประชุมทราบ และใชประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบ ขอเรียนเชิญ... 

นางสาวระพีพรรณ  รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ใน
ญัตตินี้ผูบริหารเทศบาลตําบลนาจอมเทียนเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณาให
ความเห็นชอบในการจายเงินอุดหนุน ดิฉันขอเรียนชี้แจงขอกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 14 

มาตรา 67 “เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้ 
(8) เงินอุดหนุน” 
มาตรา 67 ทวิ “การจายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจายเงินเพ่ือ

การลงทุนเทศบาลจะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และ
ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว”เรียนใหท่ีประชุมทราบ และใชประกอบการ
พิจารณา ขอบคุณคะ                                                       /นายพยอม... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ไดชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนใหมูลนิธิศูนยพักพิงสุนัขจรจัด 
จังหวัดชลบุรี และเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงระเบียบ กฎหมายใหท่ี
ประชุมสภาเทศบาลทราบ และใชประกอบการพิจารณาไปแลวนั้น มีสมาชิก
ทานใดจะอภิปรายหรือไมขอเรียนเชิญ... ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลทานเห็นชอบใหเทศบาลตําบลนาจอมเทียนจายเงินอุดหนุนใหมูลนิธิศูนย
พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน
เสนอ ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหเทศบาลตําบลนาจอมเทียนจายเงินอุดหนุนใหมูลนิธิ
ศูนยพักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีตําบลนาจอม
เทียนเสนอ เปนเอกฉันท 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ขอเรียนเชิญ
ทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายสมพงษ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม จํานวน 6,325,000 
บาท (หกลานสามแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) จากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  

ดวยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ต้ังอยูในจังหวัดชลบุรีมีเขตติดตอกับ
เมืองพัทยาซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท้ังในระดับประเทศและระดับโลก 
และอยูในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปจจุบันมีการ
ขยายตัวการลงทุนในทุกดานเขามาสูพ้ืนท่ี รวมท้ังบริเวณชายหาดบานอําเภอ 
หมูท่ี 3 ติดทะเลอาวไทยมีทะเลและชายหาดสวยงาม แตละปมีนักทองเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวตางชาติ เดินทางเขามาใชเปนสถานท่ีพักผอนและทองเท่ียว
จํานวนมาก เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงไดรวมกับทุกภาคสวนกําหนดใหการ
พัฒนาชายหาดบานอําเภอ หมูท่ี 3 ตลอดจนการปรับปรุงบริการสาธารณะและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเปนอีกหนึ่งในเปาหมายการพัฒนาทองถ่ินให
สอดคลองกับนโยบายระดับตางๆ ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ ตลอดจน
รองรับนโยบายภายใตแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ของรัฐบาล และไดรวมกับทุกภาคสวนกําหนดแผนงานโครงการท่ีจะใชเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนไวในแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล เชน โครงการ
ปรับปรุงกอสรางหองน้ําสาธารณะ โครงการกอสรางอาคารจําหนายสินคา 
จําหนายอาหารใหบริการประชาชนและนักทองเท่ียวบริเวณชายหาดบานอําเภอ 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ินไดมีสถานท่ีประกอบอาชีพและมี
รายไดมาอยางตอเนื่อง ประกอบกับในปงบประมาณท่ีผานมาเทศบาลตําบลนา
จอมเทียนไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจากจงัหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนงบประมาณ 
จากโครงการภายใตแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) มาใชดําเนินโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและปรับปรุงชายหาดบาน
อําเภอในระยะแรก โดยการติดตั้งทุนอเนกประสงคในทะเลบริเวณชายหาดบาน
อําเภอ หมู ท่ี 3 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดเสนอรายละเอียด
โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและปรับปรุงชายหาดบานอําเภอ ผานจังหวัด
ชลบุรี เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใตแผนการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มาดําเนินโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
และปรับปรุงชายหาดบานอําเภอ โดยการติดตั้งทุนอเนกประสงคตอจากเดิมให 

/เต็มศักยภาพ... 
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เต็มศักยภาพ ซ่ึงการติดตั้งทุนอเนกประสงคเปนการเติมเต็มแหลงทองเท่ียวใหมี
ศักยภาพสูงข้ึนและจะสามารถเปนการดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางเขามาใช
เปนสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหเทศบาลตําบลนาจอมเทียน มีความ
จําเปนท่ีจะตองปรับปรุงและพัฒนาอาคารรานคาเดิมท่ีกอสรางไวเกิน 10 ปแลว 
และขณะนี้เสื่อมสภาพจากการใชงาน โดยการสรางใหมีมาตรฐานและปลอดภัย
สําหรับเปนสถานท่ีในการจําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑในทองถ่ิน และการ
บริการดานอาหารใหกับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเดินทางเขา
มาพักผอนทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของเทศบาล ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 7 และหลังจากดําเนินการกอสรางเสร็จก็จะดําเนินการ
จัดใหประชาชนในทองถ่ินผูสนใจและมีความพรอมเขามาประมูลเชาอาคาร
รานคา ทําใหเทศบาลมีรายไดจากคาเชา นํามาใชจายพัฒนาทองถ่ินอีกทางหนึ่ง 
โดยในขณะนี้เทศบาลตําบลนาจอมเทียน มีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชจายได 
หลังจากท่ีไดกันเงินแตละประเภทตามระเบียบฯ และแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทย
แจงใหถือปฏิบัติแลว โดยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน มียอดเงินสะสม ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2562 จํานวน 273,062,314.75 บาท (สองรอยเจ็ดสิบสาม
ลานหกหม่ืนสองพันสามรอยสิบสี่บาทเจ็ดสิบหาสตางค) ประกอบดวย 

1. เงินฝาก ก.ส.ท. จํานวน 22,000,311.69 บาท (ยี่สิบสองลาน
สามรอยสิบเอ็ดบาทหกสิบเกาสตางค) 

2. ลูกหนี้คาภาษี จํานวน 352,687.20 บาท (สามแสนหาหม่ืนสอง
พันหกรอยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค) 

3. เงินสะสมสง ก.ส.ท. ป 2562 จํานวน 3,627,154.22 บาท 
(สามลานหกแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยหาสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค) 

4. เงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชได จํานวน 247,082,161.64 บาท 
(สองรอยสี่สิบเจ็ดลานแปดหม่ืนสองพันหนึ่งรอยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค) 
หัก เงินเดือน 10 เดือนๆ ละ 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) จํานวน 
30,000,000 บาท (สามสิบลานบาทถวน) 
     กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน)  
คงเหลือยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชจายได จํานวน 207,082,161.64 บาท 
(สองรอยเจ็ดลานแปดหม่ืนสองพันหนึ่งรอยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค) 
รายละเอียดยอดเงินสะสมที่ผมไดเรียนชี้แจงจะปรากฏอยูในหนังสือกองคลัง 
ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 ท่ีสงไปพรอมกับญัตตินี้ดวยแลว 

จากเหตุผลท่ีไดกลาวมาทั้งหมด ทําใหเทศบาลมีความจําเปนที่จะ
ขอใหสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อนุมัติใหใชจายเงินสะสมดําเนินโครงการ
กอสรางอาคารจําหนายสินคา จําหนายอาหารใหบริการนักทองเท่ียวบริเวณ
ชายหาดบานอําเภอ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 6,325,000 บาท (หกลานสามแสน
สองหม่ืนหาพันบาทถวน) เพ่ือใหนํามาซ่ึงการขับเคลื่อนบริการสาธารณะไปสู
ประชาชนในทองถ่ินและนักทองเท่ียวโดยรวม อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมพูนรายได
ใหกับเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตลอดจนทําใหระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา
ดานอ่ืนๆ ของประเทศขับเคลื่อนไปสูความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ตามเปาหมาย
การพัฒนาประเทศท่ีรัฐบาลไดกําหนดไวอยางเปนรูปธรรมตอไป   

 
                 

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจาย การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.  2547 แก ไขเ พ่ิมเ ติมจนถึงฉบับ ท่ี  4 ขอ 89 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1878 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 เทศบาลตําบลนาจอมเทียนจึง
เสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมนี้มาเพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดท่ีผมไดเรียนชี้แจงไปท้ังหมดปรากฏตามหนังสือ
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน (ญัตติ) ท่ี ชบ 53101/262 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 
2563 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมายในการพิจารณา
ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมใหท่ีประชุมทราบ และใชประกอบพิจารณาอนุมัต ิ
ขอเรียนเชิญ... 

นางสาวระพีพรรณ  รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. ๒๕61 

ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยู ในอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ี
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว 

(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา
สามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปน
คาใชจายในการบริหารงาน และกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป
ถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
เรียนชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ และใชประกอบการพิจารณาคะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ไดชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนในการเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม และเลขานุการสภาเทศบาล
ไดชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ประกอบการพิจารณาใหท่ีประชุมทราบไปแลวนั้น มี
สมาชิกสภาทานใดจะสอบถามหรือไม ขอเรียนเชิญ... ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกทานใดอนุมัติใหเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ใชจายเงินสะสม ตามญัตติท่ี
นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอใหยกมือข้ึน 

 
/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ใชจายเงินสะสม ตาม
ญัตติท่ีนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เปนเอกฉันท 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง
และแกไขเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการงานกอสรางโครงการกอสรางหองน้ํา
สาธารณะชายหาดบานอําเภอ ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายสมพงษ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดวย
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน มีความประสงค ท่ีจะเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ดําเนินการกอสรางหองน้ําสาธารณะบริเวณชายหาดบานอําเภอ หมูท่ี 3 จาก
บริเวณหองน้ําสาธารณะเดิมท่ีตั้งอยูใกลเคียงกับอาคารรานคาของเทศบาลเยื้อง
กับรานอาหารประภาคาร ตามโครงการกอสรางหองสาธารณะชายหาดบาน
อําเภอ งบประมาณจํานวน 2,236,000 บาท (สองลานสองแสนสามหม่ืนหก
พันบาทถวน) ไปใชพ้ืนท่ีบริเวณดานขางของสวนสาธารณะชายหาดบานอําเภอ
ติดกับถนนเขาชายหาดทางดานอาคารสมประสงค เพ่ืออํานวยความสะดวกให
ประชาชนและนักทองเท่ียวไดรับบริการสาธารณะบริเวณชายหาดบานอําเภอ 
และสวนสาธารณะชายหาดบานอําเภอ ประกอบกับมีความจําเปนท่ีจะตอง
แกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานกอสรางบางรายการใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีกอสรางตามโครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ
ชายหาดบานอําเภอ โดยใชงบประมาณจํานวนเทาเดิมและมีวัตถุประสงคเดิม
ตามโครงการท่ีสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนไดอนุมัติใหกันเงินไว 

ดังนั้น เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางและแกไขเปลี่ยนแปลง
แบบรูปรายการงานกอสรางโครงการดังกลาว เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี 4 
ขอ 59 วรรคสอง “กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความ
จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และ
โครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว” เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียนจึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดท่ีผมไดเรียนชี้แจงไปท้ังหมดปรากฏตามหนังสือ
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน (ญัตติ) ท่ี ชบ 53101/263 ลงวันท่ี 13 
กุมภาพันธ 2563 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมายในการพิจารณา
ญัตติดังกลาวใหท่ีประชุมทราบ และใชประกอบพิจารณาอนุมัต ิขอเรียนเชิญ... 

นางสาวระพีพรรณ  รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 

 
 

/ขอ 59… 
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ขอ 59 วรรคสอง “กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความ
จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และ
โครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว” 
เรียนชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ และใชประกอบการพิจารณาคะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ไดชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนในการเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางและแกไข
เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานกอสรางโครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ
ชายหาดบานอําเภอ และเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงระเบียบ กฎหมาย 
ประกอบการพิจารณาใหท่ีประชุมทราบไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาทานใดจะ
สอบถามหรือไม ขอเรียนเชิญ... ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางและแกไขเปลี่ยนแปลง
แบบรูปรายการงานกอสรางโครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะชายหาดบานอําเภอ 
ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรตีําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง
และแกไขเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการงานกอสรางโครงการกอสรางหองน้ํา
สาธารณะชายหาดบานอําเภอ ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน
เสนอ เปนเอกฉันท 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และ
ระยะเวลาในแตละสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2563 สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 3 
สมัยท่ี 4 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาในสมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2564 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 
กฎหมาย ใหท่ีประชุมทราบ และใชประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญ... 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดิฉัน
ขอเรียนชี้แจงขอกฎหมายท่ีใชประกอบการพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญ
ตามลําดับดังนี ้

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน   
มาตรา 24 วรรคแรก “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม

สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด”  
วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แต

ถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด” 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 
ขอ 11 วรรคแรก “เม่ือมีประธานสภาทองถ่ินแลว ใหสภาทองถ่ิน

เลือกรองประธานสภาทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ินและใหประธานสภา
ทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี ้

(2) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวา การประชุมสมัยสามัญ
ประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมี
กําหนดก่ีวัน”                                                     /กลาวโดยสรุป… 
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กลาวโดยสรุป วันนี้ท่ีประชุมจะตองพิจารณารวมกันวา จะกําหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2563 สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 3 และสมัยท่ี 4 
สมควรจะเริ่มเม่ือใดมีกําหนดก่ีวัน และพิจารณากําหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 1 ของป พ.ศ. 2564 สมควรจะเริ่มเม่ือใด มีกําหนดก่ีวัน เรียนชี้แจงให
ท่ีประชุมทราบคะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนด
สมัยประชุม และระยะเวลาในแตละสมัยประชุมใหทราบแลวนั้น จึงขอนํา
ปรึกษาท่ีประชุมสภาเทศบาลวา จะกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําป 
พ.ศ. 2563 สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 3 และสมัยท่ี 4 ควรจะเริ่มประชุมเม่ือใด มี
กําหนดก่ีวัน และจะกําหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ของป พ.ศ. 2564 
วาสมควรจะเริ่มเม่ือใด มีกําหนดก่ีวัน ขอเรียนเชิญ... 

นายสุภาพ คอนกําลัง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
กระผมนายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเสนอ
กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2563 ดังนี้  

สมัยท่ี 2 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน 
สมัยท่ี 3 เริ่มตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน 
สมัยท่ี 4 เริ่มตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2563 มีกําหนด 30 วัน 

และขอเสนอกําหนดใหวันท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เปนวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ของป พ.ศ. 2564 มีกําหนดเวลา 30 วัน ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเรียนเชิญ... ถาไมมีผมขอมติ
ท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ ตามท่ีมี
การเสนอ ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2563 
สมัยท่ี 2 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน 
สมัยท่ี 3 เริ่มตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน 
สมัยท่ี 4 เริ่มตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2563 มีกําหนด 30 วัน 
และกําหนดใหวันท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เปนวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ของป พ.ศ. 2564 มีกําหนดเวลา 30 วัน ตามท่ีมี
การเสนอ เปนเอกฉันท 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใด ใหท่ี
ประชุมทราบหรือพิจารณาอีกหรือไม ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรคีรบั 

นายสมพงษ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ผมมี
เรื่องท่ีจะแจงใหทุกทานทราบอยู 2 เรื่อง ครับ 

เรื่องท่ี 1 
ดวยหองน้ําสาธารณะของเทศบาล ท่ีอยูบริเวณชายหาดบานอําเภอ 

หมูท่ี 4 ชํารุดทรุดโทรม และขณะนี้อยูระหวางดําเนินการซอมแซมใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เม่ือซอมแซมเสร็จเรียบรอยแลวก็จะมอบหมายใหเจาหนาท่ี
ของเทศบาลไปรับผิดชอบดูแลรักษาใหประชาชนและนักทองเท่ียวไดใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 
 

/เรื่องท่ี 2… 
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เรื่องท่ี 2 
ดวยไดนําเสนอการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชลบุรี จํานวน 3 รูปแบบ แลว ซ่ึง 
เขตท่ี 1 ประกอบดวย 
หมูท่ี 1, 2, 9 และหมูท่ี 3 บางสวนในฝงตะวันออกท่ีเปนสถานท่ีตั้ง

โรงเรียนและสถานศึกษา 
เขตท่ี 2 ประกอบดวย 
หมูท่ี 3, 4, 8 

ซ่ึงขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชลบุรี อยูระหวาง
ประกาศใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเปนระยะเวลา 10 วัน กอนนํากลับเขามา
ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แลวเสนอคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง วาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงถือโอกาสนี้แจงใหทุกทาน
ทราบรวมกัน ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานนายกครับ มีสมาชิกทานใดจะหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ี
ประชุมทราบหรือพิจารณาอีกหรือไม ขอเรียนเชิญ... ถาไมมีก็เปนอันวาการ
ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ไดดําเนินมาครบถวน ตามระเบียบวาระการประชุม
แลว ในนามของสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกทานท่ีมา
ประชุมในวันนี้อยางพรอมเพรียงกันและทําใหการประชุมเปนไปดวยความ
เรียบรอย ผมขอปดประชุม 

 
 
 
 
 
 

          ปดประชุมเวลา 11.45 น.  
  
ลงชื่อ          นิคม  แยมดา         ผูบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายนิคม  แยมดา) 
  
ลงชื่อ    ระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม    เลขานุการสภาเทศบาล 
      (นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม)     
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