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 (สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลนาจอมเทยีน   
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 

วันจันทรท์ี่ 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
********************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นางลัดดา พ่ึงกลั่น สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสมชาติ พารักษา สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นางประนอม มัตนาวี สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายปราโมทย์ มีสมสินธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสายชม สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสมโภชน์ งามขํา สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายจ้อย ญาติเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล   (ลาป่วย) 

 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรี 
2. นางสาวรัชนี กรรมลิขิต รองนายกเทศมนตรี 
3. นายกรีฑา บูรประทีป รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสําราญ หนุนดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางสาวภัทราวดี สายนภา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายพัฒน์พงศ์   มาศเกษม ปลัดเทศบาล 
7. นายวีระ ศุภจิตธนานันท์ รองปลัดเทศบาล 
8. นายถาวร สุทธิกิติวรกุล รองปลัดเทศบาล 
9. นายโกยุทธ บ่อเกิด หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

10. นายบรรจง ผันประเสริฐ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
11. นางปัณฑิตา สิงห์สู่ถ้ํา ผู้อํานวยการกองคลัง 
12. นายอรุณ โชติสุภาพ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ         
13. นายจิรศักด์ิ สุภารส หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ 
14. นายศุภมิตร  เกิดไทสง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
15. นายไพวรรณ สุภะดี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
16. นางชลธิชา รุ่งไพบูลย์วงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
17. นายนิคม แย้มดา เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 

 
 

/เริ่มประชุม... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการ

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... 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้มีมติในการประชุมสภา
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 น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และข้อ 21 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 ต้ังแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ 
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งต่อที่ประชุมสภา

เทศบาล  
 เรื่องที่ 1 

ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนว่า ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 และประกาศใช้
เมื่ อ วันที่  23  ธั นวาคม  2558 เ พ่ื อป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 24 จึงขอแจ้งการจัดทําและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปีดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ 
ชบ 53101/ว 2546 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 

 เรื่องที่ 2 
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนว่า ได้รับรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 
(3) จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว ต่อสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนา
จอมเทียน ที่ ชบ 53101/2548 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 

/เรื่องที่ 3… 
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เรื่องที่ 3 
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนว่า สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี แจ้งให้เทศบาลดําเนินการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะ รอบที่ 3 รวมทั้ง
ให้นําข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
ทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน จึงขอรายงานข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ช้ีวัดดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลจอมเทียน 
ที่ ชบ 53101/167 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนทราบ   

มตทิีป่ระชุม - รับทราบ - 
นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่อง รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 
เม่ือวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 

 ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 
2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ดังกล่าว ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จึงขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรับรอง
รายงานการประชุมฯ ต้ังแต่หน้าที่ 1 จนถึงหน้าที่ 26 ไปพร้อมๆ กัน ขอเรียน
เชิญ... (ตรวจสอบทีละหน้า)  

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 
28 กันยายน 2558 ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันจันทร์ที่ 28 
กันยายน 2558 เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพิ่มเติม) 
ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

นายสมพงษ์  สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพ่ิมเติม) 
จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ และ
แนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ถือปฏิบัติ  

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อําเภอสัตหีบขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของอําเภอสัตหีบ ร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานประเพณี
สงกรานต์ และงานประจําปีจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2559 จํานวน 170,000 บาท 
(หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่อมาเทศบาลได้ต้ังงบประมาณอุดหนุนโครงการฯ  

/ในเทศบัญญัติ... 



- 4 - 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 
150,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่ตรงกับจํานวนงบประมาณที่
อําเภอสัตหีบขอรับการสนับสนุน เน่ืองจากมีการพิมพ์ตัวเลขจํานวนเงิน
งบประมาณผิดพลาด ประกอบกับคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ
โครงการดังกล่าว ของอําเภอสัตหีบ งบประมาณจํานวน 170,000 บาท (หน่ึง
แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (เพ่ิมเติม) อีกจํานวน 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของอําเภอสัตหีบ ร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานประเพณี
สงกรานต์ และงานประจําปีจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2559 ตามรายการต่อไปน้ี 

1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนลด)  เป็นเงิน 20,000 บาท 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน 

หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้ างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาล  ตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ในงานบริหารทั่วไป ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ หน้าที่ 109 
ลําดับที่ 10) ต้ังไว้ 5,000,000 บาท คงเหลือ 5,000,000 บาท โอนลด 
20,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพิ่มเติม) ตามรายการดังนี้ 

1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนเพิ่ม) เป็นเงิน 20,000 บาท 
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของอําเภอสัตหีบ ร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งาน
ประเพณีสงกรานต์ และงานประจําปีจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2559 ให้แก่ ที่ทํา
การปกครองอําเภอสัตหีบ ตามหนังสืออําเภอสัตหีบ ที่ ชบ 0718/1605 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) (อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
หน้าที่ 76 ลําดับที่ 16) (เทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณเมื่อโครงการได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ ให้แก่ อปท. 
ระดับจังหวัด) ต้ังไว้ 150,000 บาท คงเหลือ 150,000 บาท โอนเพิ่ม 
20,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

/ดังน้ัน… 
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ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ “การจ่ายเงินตาม
มาตรา 67 (8) (เงินอุดหนุน) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทํา
ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว” 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/5300 ลง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2546 “กําหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุไปต้ังจ่ายหมวดเงินอุดหนุน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด” เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน จึงเสนอญัตติน้ีมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพ่ิมเติม) รายละเอียดที่ผมช้ีแจงให้ที่
ประชุมทราบและพิจารณาทั้งหมด ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
ที่ ชบ 53101/314 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบกฎหมายในการพิจารณา
เห็นชอบให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพ่ิมเติม) ตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ ให้ที่ประชุมทราบและใช้ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญ... 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  

มาตรา 67 ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) (เงินอุดหนุน) และการ
จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”  
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.3/5300 ลงวันที่ 17 
กรกฎาคม 2546 “กําหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุไปต้ังจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด” เรียนช้ีแจงให้
ที่ประชุมทราบค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นใน
การเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพ่ิมเติม) และเลขานุการสภาเทศบาล
ได้ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย ประกอบการพิจารณาให้ที่ประชุมทราบแล้ว มี
สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียน โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพ่ิมเติม) 
ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียน โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอสัตหีบ (เพิ่มเติม) 
ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์ 

 
 
 
 

/นายพยอม... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

นายสมพงษ์  สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 448,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปด
พันบาทถ้ วน )  จากสภา เทศบาล ตํ าบลนาจอม เที ยน  ตามระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ เพ่ือนําไปใช้จ่าย
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาล และ
นโยบายระดับต่างๆ โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า ตามความจําเป็น
เร่งด่วน ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
บางรายการที่ต้ังไว้ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการและบาง
รายการที่ได้ดําเนินการไปแล้วมีเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย รวมทั้งมิได้ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายบางรายการไว้ ดังน้ัน เพ่ือให้นําไปสู่การขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา และเป็นไปตามแนวทางการดําเนิน
นโยบายที่ผู้บริหารเทศบาลแถลงไว้ต่อสภาเทศบาล อันจะส่งผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับประโยชน์สาธารณะรวดเร็วขึ้น จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ตามรายการดังต่อไปน้ี 

ขออนุมัติโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น 448,000 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนแปด
พันบาทถ้วน) 

1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนลด) เป็นเงิน 358,000 บาท 
(สามแสนห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ค่าตอบแทน
ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงาน
เทศบาลลูกจ้ างประจํ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล  ตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ในงานบริหารทั่วไป ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ หน้าที่ 109 
ลําดับที่ 10) ต้ังไว้ 5,000,000 บาท คงเหลือ 4,980,000 บาท โอนลด 
358,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 2. หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โอนลด) เป็นเงิน 
90,0๐๐ บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

2.1 แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบ
ดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

 
/- เพ่ือจ่าย... 
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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 

แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํ้ายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ฯลฯ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายในงานศูนย์บริการสาธารณสุข 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) งบประมาณต้ังไว้ 
400,000 บาท งบประมาณ คงเหลือ 146,673.95 บาท โอนลด 4๐,๐๐๐ 
บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจารบี ฯลฯ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย ในงานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่ งปฏิกูล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 
งบประมาณต้ังไว้ 40๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ 358,920 บาท โอนลด 50,๐๐๐ 
บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ขออนุมัติโอนเพิ่มและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวน
ทั้งสิ้น 448,000 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนเพิ่มและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) เป็นเงิน 358,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนแปดพนับาทถ้วน) ประกอบด้วย 

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (โอนเพิ่ม) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เสียหาย เช่น เครื่องปรับอากาศรถยนต์ โต๊ะ เก้าอ้ี รวมทั้งยายพาหนะ และ
เครื่องจักรกลต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย 
เพ่ือให้สามารถให้งานใช้งานได้ตามปกติ ในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน) งบประมาณต้ังไว้ 50,๐๐๐ บาท คงเหลือ 10,680 บาท โอนเพิ่ม 
50,๐๐๐ บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) - โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า ค.ส.ล. และปรับปรุงพ้ืนด้านหน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลนา
จอมเทียน จํานวน 308,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ยาวไม่
น้อยกว่า 29.00 เมตร ฝาตะแกรงเหล็กรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ยาวไม่น้อยกว่า 
29 เมตร ก่อสร้างพ้ืนลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 123.00 
ตารางเมตร วางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา 
ค.ส.ล. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ในงานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน) (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1) 

/2. หน่วยงาน… 
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2. หน่วยงานกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โอนเพิ่ม) เป็นเงิน 

90,000 บาท ประกอบด้วย 
2.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เสียหายและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติในงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข) งบประมาณต้ังไว้ 50,๐๐๐ บาท คงเหลือ 7,268 บาท โอนเพิ่ม 
50,๐๐๐ บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2.2 แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เสียหายและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข) งบประมาณต้ังไว้ 25,๐๐๐ บาท คงเหลือ 13,450 
บาท โอนเพิ่ม 40,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
รายละเอียดที่ผมช้ีแจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบและพิจารณาทั้งหมด 
ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53101/328 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติ
ให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ให้ที่ประชุมทราบและใช้ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญ... 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   
เรียนช้ีแจงให้ทีป่ระชุมทราบค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย ในการพิจารณาอนุมัติให้
เทศบาลตําบลนาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลตําบล
นาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบล
นาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์  

/นายพยอม... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ขอเรียนเชิญ
นายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

นายสมพงษ์ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท จากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ นําไปใช้จ่ายดําเนินงานตาม
อํานาจหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลและนโยบายระดับต่างๆ  
โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า ตามความจําเป็นเร่งด่วน ประกอบกับ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายการท่ีต้ังไว้ คํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการ ดังน้ัน 
เพ่ือให้นําไปสู่การขับเคล่ือนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาและ
เป็นไปตามแนวทางการดําเนินนโยบายที่ผู้บริหารเทศบาลแถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สาธารณะรวดเร็วขึ้น 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดัง
รายการต่อไปน้ี 

ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ ชํารุดเสียหายและ

รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย เช่น เครื่อง

พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศรถยนต์  
ประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายเป็นรถ
อเนกประสงค์ ฯลฯ และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
รายละเอียดที่ผมได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบและพิจารณาทั้งหมด 
ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53104/338 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบกฎหมายในการพิจารณา
อนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมทราบและใช้ประกอบการ
พิจารณา ขอเรียนเชิญ... 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543       

 
 /ข้อ 29… 
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ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   
เรียนช้ีแจงให้ทีป่ระชุมทราบค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น
ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๙ และเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบ 
กฎหมาย  ในการพิจารณาอนุมั ติ ให้ เทศบาลตําบลนาจอมเทียนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไป
แล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๙ ตามญัตติที่
นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี
ช้ีแจงครับ 

นายสมพงษ์ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่
ข้าพเจ้าได้แถลงนโยบายการบริหารเทศบาลต่อสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ได้นํา
แนวนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนพัฒนาตามกรอบอํานาจหน้าที่ และกรอบศักยภาพ
งบประมาณ ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สาธารณะร่วมกันแล้ว น้ัน 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 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.  นโยบายดา้นสังคม 
 ดําเนินการสร้างกระบวนการสังคมใหม้ีความเข้มแข็ง 

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพ้ืนฐานของคุณธรรม มีการ
ดําเนินโครงการพัฒนาประกอบด้วย 

๑.  โครงการสนับสนุนและพัฒนางานอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) งบประมาณ 135,000 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

2.  โครงการแจกจ่ายนํ้าให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาเดือดร้อน 
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 
/3.  โครงการ… 
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3.  โครงการส่งเสริมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 

28,360.10 บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทสิบสตางค์) 
4.  โครงการตรวจปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษาและกลุ่มเสี่ยง

ในเขตเทศบาล งบประมาณ 89,375 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า
บาทถ้วน) 

5.  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ งบประมาณ 7,343,800 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) 

6.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 
142,905 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) 

7.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 
76,500 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

8.  โครงการแก้ไขปัญหาสุขนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

9.  โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ งบประมาณ 22,380 
บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

10 .   โครงการป รับป รุ งสนาม เ ด็ก เล่นและเครื่ อ ง เล่ น
สวนสาธารณะชายหาดบ้านอําเภอ งบประมาณ 3,943,000 บาท (สามล้าน
เก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

11.  โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาจอมเทียน (แห่งที่ 1) งบประมาณ 774,500 
บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

12.  โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา งบประมาณ 9,945 
บาท (เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

13.  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา งบประมาณ 
117,700 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

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 (หน่ึงหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

21.  โครงการหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่ งบประมาณ 4,058 
บาท (สี่พันห้าสิบแปดบาทถ้วน)                                  /22.  โครงการ… 
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22.  โครงการวันไหว้ครู งบประมาณ 5,515 บาท (ห้าพันห้า

ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 
23.  โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน งบประมาณ 

4,050 บาท (สี่พันห้าสิบบาทถ้วน) 
24.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งบประมาณ 1,300 บาท (หน่ึงพันสามร้อยบาทถ้วน) 
25.   โครงการส่ ง เส ริมสนับสนุนการ จัดทํ าแผนชุมชน 

งบประมาณ 8,700 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
26.  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 

งบประมาณ 9,960 บาท (เก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
27.  โครงการอบรมและส่งเสริมผู้นําชุมชนและอาสาสมัคร เพ่ือ

สนับสนุนเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ 37,335 
บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

28.  โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.จ.ชบ. 
งบประมาณ 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

29.  โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2558 งบประมาณ 
75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

30.  โครงการอนามัยโรงเรียน งบประมาณ 59,451.93 บาท 
(ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) 

31.   โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้อง กัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจําปี 2558 งบประมาณ 20,000 
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

32.  โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีของ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

33.  โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการรับเสด็จพระบรม
วงศานุวงศ์ ปี 2558 งบประมาณ 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

34.  โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานนมัสการ
พระพุทธสิหิงค์ งานประเพณีสงกรานต์ และงานกาชาดจังหวัดชลบุรี และ
งบประมาณ 150,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

35.  โครงการสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีว่ิงควาย 
ประจําปี 2558 งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

36.  โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมสํานักทะเบียนอําเภอสัตหีบ งบประมาณ 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

37.  โครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเยาวชน งบประมาณ 19,175 บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยเจ็ด
สิบห้าบาทถ้วน) 

38.  โครงการหนูน้อยสุขสันต์ (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) 
งบประมาณ 3,550 บาท (สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

39. โครงการจัดทําสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเยาวชน 
งบประมาณ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)            /40.  โครงการ… 
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40.  โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพ งบประมาณ 

18,000 บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
41.  โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 
42.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาล 

งบประมาณ 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
43.  โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ 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.  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ดํารงธรรม งบประมาณ 

2,130,000 บาท (สองล้านหน่ึงแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
48.   โครงการสุขภาพอนามัยสํ าหรับเ ด็ก  ( กําจัด เหา ) 

งบประมาณ 4,480.15 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสิบห้าบาทถ้วน) 
49.  โครงการย้ิมสดใสฟันแข็งแรง งบประมาณ 1,950 บาท 

(หน่ึงพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
50.  โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
51.  โครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพระ

พุทธบุตร) งบประมาณ 19,950 บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
52.  โครงการสัปดาห์ วิทยาศาสตร์สํ าหรับเ ด็กปฐมวัย 

งบประมาณ 8,780 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
53.  โครงการประกันคุณภาพภายใน งบประมาณ 31,815 

บาท (สามหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 
54.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเครื่องใช้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ 47,750 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) 

55.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 งบประมาณ 142,150 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นสองพัน
หน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

56.  โครงการจัดซื้อรถรับส่งนักเรียนแบบ 24 ที่น่ัง งบประมาณ 
1,950,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

57.  โครงการจัดให้มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9 งบประมาณ 991,600 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหน่ึง
พันหกร้อยบาทถ้วน) 

58 .   โครงการฝึ กอบรมเข้ าค่ ายผู้ นํ า เยาวชน สัม พัน ธ์ 
งบประมาณ 30,050 บาท (สามหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) 

59.  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาจอมเทียน งบประมาณ 
98,040 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)                /60.  โครงการ… 



- 14 - 
60.  โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 

5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
61.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 

560,800 บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
รวม 61 โครงการ งบประมาณ 24,176,592.18 บาท (ย่ีสิบสี่

ล้านหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนหกพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสิบแปดสตางค์) 
2. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน มีการดําเนินโครงการพัฒนา
ประกอบด้วย 

1.  โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล งบประมาณ 
19,200 บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

2.  โครงการรณรงค์สัปดาห์แห่งการรักษาความสะอาดและวัน
สิ่งแวดล้อมโลก งบประมาณ 39,205 บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) 

3.  โครงการทําความสะอาดและพัฒนาในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา (12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม) งบประมาณ 15,376 บาท (หน่ึง
หมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 

4.  โครงการหน่ึงอาคารบ้านเรือนหนึ่งบ่อดักไขมัน (ไม่ได้ใช้
งบประมาณ) 

5.  โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย งบประมาณ 
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

6.  โครงการถนนปลอดภัยใส่ใจการระบายนํ้า (ไม่ได้ใช้
งบประมาณ) 

7.   โครงการจ้ าง เอกชนดําเ นินการรักษาความสะอาด 
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
แสนหนึ่งหม่ืนหกพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
ดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชนหลักปรัชญา เศรษฐกิจเพียงใน

การดํารงชีวิตเพ่ือให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นมีความ 
1.  โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาล (ไม่ได้ใช้

งบประมาณ) 
2.  โครงการสนับเสริมสนับสนุนการดําเนินงานกลุ่มอาชีพ 

งบประมาณ 19,230 บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
3.  โครงการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคจากการปนเป้ือนเช้ือ

แบคทีเรียสูอาหาร งบประมาณ 8,688.50 (แปดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทห้า
สิบสตางค์) 

4.  โครงการสํารวจแนะนําสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ งบประมาณ 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)    /5.  โครงการ… 
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5.  โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาล งบประมาณ 

29,012 บาท (สองหมื่นเก้าพันสิบสองบาทถ้วน) 
6.  โครงการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคจากการปนเป้ือนในนํ้ามัน

ทอดซ้ํา งบประมาณ 19,848.90 บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบแปด
บาทเก้าสิบสตางค์) 

7.  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคจากเช้ือแบคทีเรียในน้ําและนํ้าแข็ง 
งบประมาณ 18,901.50 บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันเก้าร้อยหน่ึงบาทห้าสิบสตางค์) 

8.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 
(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.  โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข งบประมาณ 
159,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

2.  โครงการจัดหารถบรรทุก งบประมาณ 787,000 บาท 
(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

3.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของสํานักปลัดเทศบาล 
งบประมาณ 77,025.33 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบ
สามสตางค์)  

4.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเครื่องใช้ของกองคลัง งบประมาณ 
120,547.70 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) 

5.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในศูนย์บริการ
สาธารณสุข งบประมาณ 78,300 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

6.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของกองการศึกษา 
งบประมาณ 2,940 (สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

7.  โครงการจัดหาเคร่ืองสูบนํ้าชนิดหอยโข่ง งบประมาณ 
68,480 บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

8.  โครงการจัดหาวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  งบประมาณ 
180,000 บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

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 (หน่ึงล้านหกแสนเก้าพันบาทถ้วน) 
/13.  โครงการ… 
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13.  โครงการศึกษาอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

งบประมาณ 86,900 บาท (แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
14.  โครงการฝึกอบรมรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบประมาณ 25,680 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
15 .   โครงการ จัดทํ า ป้ายประชาสัม พัน ธ์การ เสี ยภา ษี 

งบประมาณ 17,800 บาท (หน่ึงหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
16.  โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติ

ราชการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 2,000,000 บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) 

17.  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร งบประมาณ 
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

18.  โครงการฝึกทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและเทศกิจ งบประมาณ 18,400 บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

19.  โครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน งบประมาณ 241,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นหน่ึงพันสองร้อยบาทถ้วน) 

20.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในประเทศ 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 (หน่ึงหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

25.  โครงการบริการจัดเก็บภาษีอากรเคลื่อนที่ (ไม่ได้ใช้
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
หม่ืนสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสตางค์) 

5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ดําเนินการสร้างความสะดวกและความปลอดภัย ในบริการ

สาธารณะ อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานเช่ือมโยงกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ทั้งที่เป็น
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลพึงจะได้รับ
อย่างเท่าเทียมกัน มีการดําเนินโครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

1.   โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
งบประมาณ 26,750 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
/2.  โครงการ… 
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2.  โครงการปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ด้านหลังอาคารศูนย์ดํารงธรรม 

งบประมาณ 513,450 บาท (ห้าแสนหน่ึงหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
3.  โครงการจัดหาทุ่นแพลอยนํ้าอเนกประสงค์ งบประมาณ 

4,930,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
4.   โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเ นินการย้ายเสาไฟฟ้า 

Highmast บริเวณถนนสุขุมวิทในเขตเทศบาล งบประมาณ 21,400 บาท 
(สองหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

5.  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเช่ือมซอย
นาจอมเทียน 30 เมืองใหม่ งบประมาณ 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

6.  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทาสีตีเส้น
จราจร ซอยเช่ือมซอยนาจอมเทียน 30 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 111,000 บาท 
(หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 

7.  โครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว งบประมาณ 149,000 
บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

8.  โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 855,978.82 
บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์) 

9.  โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้า งบประมาณ 860,611 บาท 
(แปดแสนหกหมื่นหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

รวม 9 โครงการ งบประมาณ 7,552,189.82 บาท (เจ็ดล้านห้า
แสนห้าหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองสตางค์) 

เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สามารถดําเนินการพัฒนาบริการสาธารณะ
ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ กรอบศักยภาพงบประมาณ และแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวนโยบายที่แถลงต่อ
สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน รวมทั้งสิ้น 115 โครงการ งบประมาณ 
46,171,410.93 บาท (สี่สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบ
บาทเก้าสิบสามสตางค์) สนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี ตามปัจจัยที่เอ้ือให้ดําเนินการได้ และจะมุ่งมั่นที่จะบริหารพัฒนางาน
ขับเคลื่อนประโยชน์สาธารณะไปสู่พ่ีน้องประชาชน ภายใต้ความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพตามนโยบาย
ที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป ขอบคุณครับ 

มตทิีป่ระชุม - รับทราบ - 
นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเปน็คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล และเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล ขอเรียนเชิญ
นายกเทศมนตรีช้ีแจง ครับ  

นายสมพงษ์ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๓)  ข้อ ๒๘ (๑) และแนวทางการ 

/เตรียมการ... 
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เตรียมการเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
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 
ด้วยกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
คัดเลือก และกรรมการที่ประชาคมเมืองเทศบาลคัดเลือกจะครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ทําให้มีความจําเป็นที่ต้องคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการฯ แทนกรรมการที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง และคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมประชาคมเมือง
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการ ใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  แทนกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแนวทางการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ถือปฏิบัติ  

จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล และเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล มาเพ่ือให้สภาเทศบาล
พิจารณาคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ 
ชบ 53101/124 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบ กฎหมายในการพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการฯให้ที่ประชุมทราบ  เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก  ขอเรียนเชิญ... 

นางสาวระพีพรรณ  รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทําแผน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้องดําเนินการดังน้ี 

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… 



- 19 - 
๓.  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๒ คน เข้าร่วมประชุม

ประชาคมเมืองเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เพ่ือเข้าไปร่วมคัดเลือกผู้แทนประชาคม
เป็นคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาน้ัน เป็นไปตามแนวทางการเตรียมการ
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กระทรวงมหาดไทยซักซ้อม ซึ่งมี
ขั้นตอนและกระบวนการ ดังน้ี 

ในเรื่องการเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต่อที่ประชุมต้องมีผู้รับรอง 
จํานวนอย่างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในที่ประชุม และ
ต้องให้ความยินยอม 

การเสนอชื่อหากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจํานวนให้ถือว่าบุคคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือน้ันได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจํานวนที่
กําหนดให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ที่ได้รับการ
เสนอช่ือโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอ
ช่ือลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจํานวนที่กําหนด  
ให้ประธานในที่ประชุมต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม และมิได้เป็นผู้
ได้รับการเสนอชื่อจํานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน เมื่อ
ตรวจนับคะแนนแล้วให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกจนครบจํานวนที่กําหนด 

ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคนทําให้ไม่สามารถ
คัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนน
เท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้
วิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด ให้ประธานสภาท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพ่ือออกคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตําแหน่ง ให้จัดให้มีการ
คัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลง เว้นแต่
วาระการดํารงตําแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง ๙๐ วัน จะไม่ทําการคัดเลือกขึ้นแทน
ตําแหน่งที่ว่างก็ได้และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนน้ันอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ตําแหน่งน้ันว่างลงเนื่องจากครบวาระ
การดํารงตําแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างภายใน ๔๕ วัน นับ
แต่วันที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง โดยนําวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไว้ข้างต้นมา
ใช้โดยอนุโลม ขอเรียนช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

จากการที่นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นในการเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และเข้าร่วม
ประชุมประชาคมเมืองเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์
วิธีการในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลให้ที่ประชุมทราบแล้วน้ัน 
ต่อไปผมขอเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คน เป็น
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน โดยเริ่มจากคนที่ 1 
ก่อน ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นางลัดดา พ่ึงกลั่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางลัดดา พ่ึงกลั่น สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายสุภาพ คอนกําลัง เป็น
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนที่ 1 ขอบคุณค่ะ 

/นายพยอม... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสายชม สามารถ 
ผู้รับรองคนที่ 2. นายสมโภชน์ งามขํา 

มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็ถือว่า นายสุภาพ 
คอนกําลัง เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนที่ 2 ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นายสมโภชน์ งามขํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม
นายสมโภชน์ งามขํา สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนที่ 2 
ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสุภาพ คอนกําลัง 
ผู้รับรองคนที่ 2. นางลัดดา พ่ึงกลั่น 

มีผู้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็ถือว่า 
นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนที่ 2 ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนที่ 3 
ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นายสุภาพ คอนกําลัง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
กระผมนายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวระพีพรรณ 
รัตนเหลี่ยม เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
คนที่ 3 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสมชาติ พารักษา 
ผู้รับรองคนที่ 2. นายสายชม สามารถ 

มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็ถือ
ว่า นางสาวระพีพรรณ  รัตนเหลี่ยม เ ป็นผู้ ไ ด้รับเลือกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน คนที่ 3 ประกอบกับ ขณะนี้มี
การเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ครบ 3 ท่านแล้ว ประกอบด้วย 

1. นายสุภาพ คอนกําลัง 
2. นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล 
3. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 

ลําดับต่อไปขอเชิญคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คน เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยเริ่มจากคนที่ 1 
ก่อน ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นายสายชม สามารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
กระผมนายสายชม สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายสมโภชน์ งามขํา 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 1 
ขอบคุณครับ                                                           /นายพยอม... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสมชาติ พารักษา 
ผู้รับรองคนที่ 2. นางลัดดา พ่ึงกลั่น 

มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... 
ถ้าไม่มีก็ถือว่านายสมโภชน์ งามขํา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คนที่ 2 ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นายปราโมทย์ มีสมสินธ์ุ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
กระผมนายปราโมทย์ มีสมสินธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางประนอม มัตนาวี 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 2 
ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสภาพ คอนกําลัง 
ผู้รับรองคนที่ 2. นายสมโภชน์ งามขํา 

มีผู้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 2 อีกหรือไม่ 
ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็ถือว่า นางประนอม มัตนาวี เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 2 
ต่อไปเป็นการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญ... 

นางประนอม มัตนาวี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางประนอม มัตนาวี สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายสมชาติ พารักษา เป็น
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 
ขอบคุณค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสายชม สามารถ 
ผู้รับรองคนที่ 2. สายสมโภชน์ งามขํา 

มีผู้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 อีกหรือไม่ 
ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็ถือว่านายสมชาติ พารักษา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 
ขณะนี้มีการเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตาม
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... 
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นายสายชม สามารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
กระผมนายสายชม สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวสุภาพร กิตติ
ชาติสกุล เป็นผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล คนที่ 1 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1. นายปราโมทย์ มีสมสินธ์ุ 
ผู้รับรองคนที่ 2. นายสมโภชน์ งามขํา 

มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็
ถือว่านางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคมเมืองเทศบาล คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล คนที่ 2 ท่านใดจะเสนอ ขอเรียน
เชิญ... 

นายสุภาพ คอนกําลัง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
กระผมนายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวระพีพรรณ 
รัตนเหลี่ยม เป็นผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเมือง คนที่ 2 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1. สายสายชม สามารถ 
ผู้รับรองคนที่ 2. นายสมชาติ พารักษา 

มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็ถือ
ว่านางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคมเมืองเทศบาล คนที่ 2 ขณะนี้มีการเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล ครบ 2 ท่านแล้ว ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล 
2. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 

ผมขอมอบเลขานุการสภาเทศบาล จัดทําหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองเทศบาล 
ให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนทราบ เพ่ือจะได้ออกคําสั่งแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ
ตามตามระเบียบฯ ต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และ
ระยะเวลาในแต่ละสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559  และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ และระยะเวลาในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 
2560 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ 
และใช้ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญ... 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

มาตรา 24 วรรคแรก “ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด”              

วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 

/ข้อ 11… 
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ข้อ 11 วรรคแรก “เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือก

รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นนํา
ปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังน้ี 

(2)  สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ
ประจําปีแต่ละสมัยในปีน้ันจะเร่ิมเมื่อใด แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี
กําหนดก่ีวัน” 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลและระเบียบดังกล่าว วันน้ีที่
ประชุมจะต้องพิจารณาร่วมกันว่า สมควรจะกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3  และสมัยที่ 4 ควรจะเริ่มเมื่อใดมีกําหนด
ก่ีวัน และกําหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 ควรจะ
เริ่มเมื่อใด  มีกําหนดก่ีวัน เรียนช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนด
สมัยประชุม และระยะเวลาในแต่ละสมัยประชุมให้ทราบแล้วน้ัน จึงขอนํา
ปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 
พ.ศ. 2559 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ควรจะเริ่มประชุมเมื่อใดและมี
กําหนดก่ีวัน และจะกําหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ. 
2560 ว่าสมควรจะเริ่มเมื่อใด มีกําหนดก่ีวัน ขอเรียนเชิญ... 

นายสุภาพ คอนกําลัง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม
นายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  ขอเสนอกําหนด
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี  พ.ศ.  2559 ดังน้ี 

สมัยที่ 2  เริ่มต้ังแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2559 มีกําหนด 30 วัน 
สมัยที่ 3  เริ่มต้ังแต่วันที่ 1  สิงหาคม  2559 มีกําหนด 30 วัน 
สมัยที่ 4  เริ่มต้ังแต่วันที่ 1  กันยายน  2559 มีกําหนด 30 วัน 

และขอเสนอกําหนดให้วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นวันเร่ิมสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 มีกําหนดเวลา 30 วัน ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมตามที่มีการเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม 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 มีกาํหนดเวลา 30 วัน เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใด ให้ที่
ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ...  

นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเสนอให้
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ช่วยพิจารณาดําเนินการพัฒนาสวนสาธารณะและ
ชายหาดสมประสงค์ ตามลําดับดังน้ี 

1. เครื่องออกกําลังกาย ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

/2. ทางเดิน… 
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2. ทางเดินออกกําลังกาย ขอให้ล้างทําความสะอาด และตีเส้นบอก

ระยะทาง เพ่ือให้ประชาชนท่ีไปออกกําลังกายได้ทราบว่าในแต่ละวัน เดินหรือว่ิงได้
ระยะทางเป็นจํานวนเท่าใด  

3. สุนัขจรจัด ตอนน้ีเยอะมากและทราบข่าวว่า ตอนน้ีศูนย์ฝึกทหารใหม่
ของทหารเรือมีการรับดูแลสุนัขจรจัด แต่จะรับเฉพาะหน่วยงานราชการเท่าน้ัน  
ขอบคุณค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญคุณระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม ครับ 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ดิฉัน
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน หัวหน้าส่วนราชการ และ
พนักงานเทศบาลทุกท่าน เน่ืองจากท่ีผ่านมาอยู่นอกสมัยประชุมสภาเทศบาล 
ดิฉันได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนในหลายเรื่อง เช่น ไฟไหม้บ้าน
นํ้าเมา หมู่ที่ 2 เป็นต้น และได้แจ้งประสานงานให้เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือ และ
เทศบาลรีบเร่งไปดําเนินการให้เลย ก็ขอถือโอกาสน้ีขอบคุณแทนประชาชนนะคะ 
และอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันได้รับแจ้งประสานจากประชาชนคือบริเวณริมชายหาด
ต้ังแต่หลังวัดอัมพารามไปถึงชายหาดใหม่หรือสวนสาธารณะแห่งที่ 2 ซึ่งปัจจุบัน
ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ใช้สัญจรไปมาทั้งกลางวันและกลางคืน อยากจะ
ให้ทางเทศบาลช่วยติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะตลอดแนวเลย เพ่ือเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเท่ียว ก็ขอให้เทศบาลช่วยดําเนินการใน
เรื่องดังกล่าวด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสมพงษ์ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมต้อง
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ที่ช่วยกันดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชน มีเรื่อง
อะไรก็เสนอมาได้เลย เพราะเราต่างก็เข้ามาเพ่ือดูแล แก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนเหมือนกัน เรื่องไหนที่อยู่ในอํานาจทําได้เลยผมจะทําทันที บางเรื่องที่ช้า
บ้างก็จะเป็นเพราะมีปัญหาหลายอย่าง เช่น อํานาจหน้าที่บ้าง หรือระเบียบ
กฎหมายไม่เอ้ืออํานวยบ้างก็ค่อยๆ แก้ไขกันไป ส่วนเรื่องที่สมาชิกได้นําเสนอและ
สอบถามมา ผมขอตอบเลยครับ 

1. เรื่อง ตีเส้นระยะทาง เด๋ียวจะทําให้ 
2. เรื่อง สุนัขจรจัด ก็ขอมอบให้รองถาวร ไปดําเนินการ 
3. เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชายหาดหลังวัดอัมพารามไปถึงหาดใหม่

ข้างโรงแรมโอเช่ียน มารีน่า เทศบาลก็มีแนวคิดที่จะทําเหมือนกัน เพราะจะได้
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ  
ถ้าท่านสมาชิกมีอะไรจะประสานงานโทรศัพท์หาผมโดยตรงได้ทุกเวลา ขอบคุณ
ครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญคุณสุภาพร กิตติชาติสกุล ครับ 
 
 
 
 

/นางสาวสุภาพร... 
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นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ดิฉันขอ
เรียนสอบถามว่า เครื่องออกกําลังกาย (ฟิตเนส) ใกล้จะได้ใช้หรือยังคะ และ
เครื่องออกกําลังกายบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอําเภอ ยังไม่ได้ซ่อมให้
สามารถใช้งานได้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญท่านปลัด ครับ 

นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม 
ปลัดเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กรณี
เคร่ืองออกกําลังกาย (ฟิตเนส) ที่ท่านสมาชิกได้กรุณาสอบถามน้ัน ผมขอเรียนว่า
อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ได้ของที่มีคุณภาพมาตรฐานก็เลยใช้
เวลามากหน่อยแต่ก็อีกไม่นาน ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ครับ 

นายจิรศักด์ิ สภุารส 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สําหรับเคร่ืองออกกําลังกายบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอําเภอ ผมขอ
เรียนว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการแจ้งประสานให้ผู้รับจ้างเข้าไปดําเนินการถอดเอา
ชุดเก่าที่ติดต้ังอยู่เดิมออก และเอาชุดใหม่เข้าไปติดต้ังทดแทน ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญคุณปราโมทย์ มีสมสินธ์ุ ครับ 

นายปราโมทย์ มีสมสินธ์ุ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จากการ
ที่ผมได้มีโอกาสไปที่สวนสาธารณะชายหาดบ้านอําเภอ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด
ต่อเน่ืองหลายวัน มีประชาชนและนักท่องเท่ียวจํานวนมากมาเที่ยวพักผ่อน ซึ่ง
ปัญหาที่ผมพบกับตัวเองและจากเสียงของประชาชนรวมท้ังนักท่องเที่ยวต่างก็บ่นว่า
ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการห้องนํ้า และห้องนํ้าที่เทศบาลจัดไว้ก็ไม่
เพียงพอ ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริง ผมมองว่าบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวควรที่จัดห้องนํ้า
สาธารณะไว้รองรับบริการประชาชน และนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม
ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่นําเอาปัญหาความต้องการของประชาชนมาบอกกัน ก็ต้อง
ยอมรับนะครับว่า ทุกวันน้ีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนที่
ชายหาดบ้านเราจํานวนมากขึ้นจริงๆ ส่งผลให้ห้องนํ้าของเทศบาลที่จัดไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวน้ัน ไม่เพียงพอ สําหรับตอนน้ีน้ันก็มีห้องนํ้าอีกจุดหน่ึงบริเวณใต้อาคาร
พระนางจอมเทียนที่จะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ได้ หลังการประชุมในวันน้ี 
ผมจะดําเนินการเปิดให้ใช้ได้เลย ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญคุณลัดดา พ่ึงกลั่น ครับ 

นางลัดดา พ่ึงกลั่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนาง
ลัดดา พ่ึงกลั่น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ทุกวันน้ียุงบ้านเราเยอะมาก 
โดยเฉพาะในท่อระบายนํ้า เทศบาลจะดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ีอย่างไรได้บ้างคะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญท่านนายก ครับ 
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เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การที่
ยุงเยอะน้ัน สาเหตุหน่ึงมาจากระบบบําบัดนํ้าเสียของเราไม่มี เดิมทีจะผลักส่งไป
บําบัดที่ระบบบําบัดนํ้าเสียของเมืองพัทยาก็มีปัญหาว่าระบบของเขาปิดซ่อม จึง
ไม่สามารถรับนํ้าเสียจากเราไปบําบัดได้ น้ําจึงขังอยู่ในท่อทําให้เป็นแหล่งแพร่
พันธ์ุของยุง และขณะน้ีได้รับแจ้งจากเมืองพัทยาว่า อนุญาตให้เทศบาลส่งนํ้าไป
บําบัดได้แล้วก็คงอีกสักระยะ และต่อไปเทศบาลก็จะสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย
ของเทศบาลเอง บริเวณด้านหลังของสถานีตํารวจภูธรนาจอมเทียน หมู่ที่ 1 เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยความรวดเร็ว ผมขอมอบให้กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมไปฉีดพ่นยุงในท่อระบายนํ้าก่อน หลังจากที่นํ้าระบายไปบําบัดที่
เมืองพัทยาได้ปัญหาก็จะคงเบาบางลง ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนใด ให้ที่
ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าการประชุมสภา
เทศบาลในวันน้ีได้ดําเนินมาครบถ้วน ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ในนาม
ของสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกท่านที่มา
ประชุมในวันน้ีอย่างพร้อมเพรียงกันและทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ผมขอปิดประชุม 

 

 

 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.  
 
 
 ลงช่ือ      ศุภมิตร    เกิดไทสง      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นายศุภมิตร    เกิดไทสง) 
   
 
ลงช่ือ     ระพีพรรณ รตันเหลี่ยม      เลขานุการสภาเทศบาล 
      (นางสาวระพีพรรณ รตันเหลี่ยม) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


