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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 
ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๖4 

วันที่   17    พฤษภาคม   ๒๕๖4  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ประธานสภาเทศบาล กุศล  สุขเนาวรัตน์  
2 นายเสนาะ  สุขบาล รองประธานสภาเทศบาล เสนาะ  สุขบาล  
3 นางสุจิน  เพ็งขาว สมาชิกสภาเทศบาล สุจิน  เพ็งขาว  
4 นางรุ่งระพี  สาธวาทร สมาชิกสภาเทศบาล รุ่งระพี  สาธวาทร  
5 นายสุธรรม  พรหมเรือง สมาชิกสภาเทศบาล สุธรรม  พรหมเรือง  
6 นายจักรี  บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรี  บุญศรีโรจน์  
7 นายสุดชาย  นาคปลัด สมาชิกสภาเทศบาล สุดชาย  นาคปลัด  
8 นายศักดา  สมัยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ศักดา  สมัยแก้ว  
9 นายเดโช  จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาล เดโช  จันทร์คง  

๑๐ นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล ภูสิทธิ  จันทพันธุ์  
๑๑ นายสุวิทย์  บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวิทย์  บุญศรีโรจน์  
12 นายปัทธวี  กาฬกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัทธวี  กาฬกาญจน์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรี   พัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง 
2.  นางบุษบา  จิตต์รัว   ปลัดเทศบาล   บุษบา  จิตต์รัว 
3.  ส.ต.ท.จอมพลภัทร  ทองขาว  รองปลัดเทศบาล   จอมพลภัทร  ทองขาว 
4.  นายมานิต  แสงรุ่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง  มานิต  แสงรุ่ง    
5.  นางเนตรนภา  ปล้องบรรจง  ผู้อ านวยการกองคลัง  เนตรนภา  ปล้องบรรจง 
6.  นางวนิดา  คงหนูเกตุ   หัวหน้าส านักปลัดฯ  วนิดา  คงหนูเกตุ 
7.  นางอุมาพร  ทองพันธ์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  อุมาพร  ทองพันธ์ 
8.  นางอุมาพร  สุทธิรักษ์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ อุมาพร  สุทธิรักษ์ 
9.  นางสาวชบา  บุญแก้ว   นักวิเคราะห์ฯ     ชบา  บุญแก้ว 
10.  นายนิวัตน์ เกิดศิริ   นิติกรช านาญการ   นิวัตน์ เกิดศิริ 
11. ว่าที่ ร.ต.จักรชัย  ณ นคร  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  จักรชัย  ณ  นคร 
12. นายโสภณ  ธรรมเศก  นักจัดการงานเทศกิจช านาญการ โสภณ  ธรรมเศก 
๑3.  นายณัฐวุฒิ  ปานจีน   ผช.นักวิเคราะห์ฯ   ณัฐวุฒิ  ปานจีน  
๑4.  นางสาวจิราภรณ์  ขวัญทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  จิราภรณ์  ขวัญทอง 



๒ 

 

15.  จ.อ.มนตรี  คงประเสริฐ  จพง.ป้องกันฯช านาญงาน  มนตรี  คงประเสริฐ 
16.  นางสาวรัตนาพร  แก้วคง  นักวิชาการสาธารณสุข            รัตนาพร  แก้วคง 
17.  นางธัญวรัตม์  หนูทับ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ธัญวรัตม์  หนูทับ 
 
- เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 

เรื่อง  ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
นางบุษบา  จิตต์รัว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาล 
เลขาฯ/ปลัดเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ฝ่ายเลขาฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 

   สภาเทศบาลแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม  ฉะนั้นขอเรียนเชิญ ท่านประธาน 
สภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4  ตามล าดับต่อไป   ขอกราบ
เรียนเชิญค่ะ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ฝ่ายเลขาได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕64   วันที่  17  พฤษภาคม   ๒๕64  

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบวาระต่างๆ  
ตามล าดับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  -  ไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล              

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด   ครั้งแรก 
เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2564 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจักร ี บุญศรีโรจน์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายจักรี  บุญศรีโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด  เรื่อง  รับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  7  
พฤษภาคม  พ.ศ.2564  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ชะอวด  คณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมอันประกอบด้วย 

     ๑. นายศักดา  สมัยแก้ว   ประธานกรรมการ 
     ๒. นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์   กรรมการ 
     ๓. นายจักรี  บุญศรีโรจน ์   กรรมการและเลขานุการ 

ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ครั้งแรก           
ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  7   พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๑๐.๐๐  น.   ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลชะอวด  ที่ประชุมได้ท าการเลือก  นายศักดา  สมัยแก้ว     
เป็นประธานกรรมการ  และนายจักรี  บุญศรีโรจน์  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ได้ท าการตรวจสอบและเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้ด าเนินการ 
 



๓ 

 

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ดังนั้น  จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล        
ชะอวด  ครั้งแรกมาเพ่ือสภาเห็นชอบต่อไป   ขอบคุณครับ   ลงชื่อ   

นายศักดา  สมัยแก้ว  ประธานกรรมการ 
      นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์  กรรมการ 
      นายจักรี  บุญศรีโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณค่ะ   สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมด้วยนะคะ  ว่าขาดตกบกพร่อง  
ประธานสภาเทศบาล  ตรงไหนบ้าง   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ครั้งแรก 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวดแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ปลัดเทศบาล  สมาชิก 
นายกเทศมนตรี     สภาเทศบาล   รองปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  เรื่อง  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด       

แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  12)  พ.ศ.2546  มาตรา  48  ทศ     
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มี       
การลงมติทั้งนีภ้ายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   
การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี  ให้กระท าโดยเปิดเผยโดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจก     ให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วยดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  จึงได้ท า
นโยบายเป็นเอกสาร ฯ จ านวน  5  หน้า  แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนแล้ว 
ส าหรับรายละเอียดค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  ปรากฏ
ในเอกสารดังกล่าว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  
นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลชะอวดต่อสภาเทศบาล
ต าบลชะอวด  ก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  โดยตรงจากประชาชน    
เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  2564  กระผมได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนใน     
เขตพ้ืนที่เทศบาล  ให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น  กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนด้วยความถูกต้อง  ซื่อสัตย์  สุจริต  
โปร่งใส  และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย  เพ่ือจะน ามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 
บัดนี้  กระผมขอยืนยันว่าจะอุทิศเวลา  เสียสละก าลังกาย  ก าลังใจ  และตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เพ่ือความเจริญรุ่งเรือง
ของเทศบาลต าบลชะอวด  และมีนโยบายที่จะต้องด าเนินการต่อในอนาคต      
จึงขอแถลงให้ท่านทราบดังนี้ 
 



๔ 

 

ข้อ  1  นโยบายด้านการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
          สนับสนุน  ส่งเสริม  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็กให้มีคุณภาพและมีความพร้อมทุกด้าน  จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เพ่ิมเติม
ทักษะในด้านต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  สนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะ  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมการศึกษา    
แก่เด็กและเยาวชน  ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการศึกษาของชาติ  ส่งเสริม
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย  
จิตใจและสติปัญญาอย่างเต็มที่ 
ข้อ  2  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          บูรณะ  ปรับปรุง  ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ระบบ
ก าจัดน้ าเสีย  แก้ไขปรับปรุงท่อระบายน้ าให้ได้ตามมาตรฐาน  ควบคุมดูแล
ผู้ประกอบการทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ภูมิทัศน์ของชุมชนต่างๆ  ให้สะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะ  ด าเนินการรณรงค์  
สิ่งเสริมการรักษาความสะอาด  โดยขอความร่วมมือจากประชาชน  ร่วมกัน
พัฒนา  รักษาความสะอาดตลอดจนให้ทุกชุมชนร่วมกันแก้ปัญหา  พัฒนาและ  
ต่อยอดให้ดีขึ้น  เพื่อให้เทศบาลเป็นเมืองสะอาด  สวยงาม  น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข้อ  3  นโยบายด้านสังคม  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
          เ พ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง           
ในการพัฒนาคนทุกกลุ่มอายุของประชาชนในเขตเทศบาล  ให้การสงเคราะห์   
แก่เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสและเพ่ิมศักยภาพทางสังคมให้แก่ประชาชน  
เพ่ือให้ประชาชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น  และได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคม  สานต่อนโยบายการจัดสวัสดิการต่างๆ  เช่น  การซ่อมแซมปรับปรุง
และสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ   
ในเขตเทศบาล  ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ผู้ประสบสาธารณภัย     
ในพ้ืนที่  ตลอดจนให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล  
มีความสะอาด  ปลอดภัย  ราคายุติธรรม  ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค  และสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน  จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  
ส่งเสริมการกีฬาของเทศบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ส่งเสริมจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้  และบุคลากร  ด้านป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย       
ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ส่งเสริมให้เกิดการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  
ส่งเสริมอาชีพ  การสร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  ส่งเสริมการตั้งกลุ่ม
อาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้และต่อยอดต่อไป  เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
ข้อ  4  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แก้ปัญหา  พัฒนาระบบสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน  โดยการปรับปรุงและ
จัดระบบการจราจรในเขตพ้ืนที่เทศบาลอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้การจราจร     
เป็นไปอย่างคล่องตัว  สะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน  ลดอุบัติ เหตุ        
ความเสียหายจากการจราจร  ปรับปรุงถนนและทางเท้าให้ได้มาตรฐาน  สะดวก 
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และปลอดภัยในการใช้ของประชาชนและส่งเสริมสนับสนุนสร้างเสริมวินัย
การจราจร  ปรับปรุงระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชนต่าง  ๆ  อย่างเหมาะสม  จัดตลาดสดและการขาย
สินค้าต่างๆ  ให้เป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่  ให้สอดคล้องกับ
สภาพของชุมชน  วางระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
จัดให้มีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  สถานที่ออกก าลังกาย  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนทุกชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม 
        จากนโยบายดังกล่าวแล้ว  กระผมจะบริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นฐาน  
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  เพื่อบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง  
รวดเร็ว  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ประเมินผลได้  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลอย่างเท่าเทียมกัน  สิ่งที่กระผมประสงค์   
ให้เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาที่กระผมบริหารงานคือ 
 1. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ
และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีจิตส านึก
สาธารณะ  มีการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา  และ     
มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง  ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้มีฐานะ     
ความเป็นอยู่มัน่คงข้ึน 
 2.  ภูมิทัศน์ของเทศบาล  มีความร่มรื่นสวยงาม  ปราศจากมลพิษต่างๆ  
ถนนทุกสายมีความสะอาดเรียบร้อย  สวยงาม  มีสวนสุขภาพที่เป็นปัจจุบัน  
สะอาด  สวยงามไว้บริการประชาชน 
 3.  ประชาชนทุกชุมชนได้บริการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
ขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.  เทศบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วม  มีการ
บริหารจัดการอย่างโปร่งใส  มีการพัฒนา  และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้    
ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การบริการประชาชนรวดเร็วขึ้น  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้น้อยลง  ข้าราชการและพนักงานเทศบาล  ต้องปรับปรุงพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ  พร้อมที่จะปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จนั้น  มีความจ าเป็น     
อย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  จากสมาชิกสภาเทศบาล  
ข้าราชการ  พนักงานเทศบาลทุกคน  ตลอดจนถึงประชาชนทุกภาคส่วน        
ต้องให้การสนับสนุน  น านโยบายสู่การปฏิบัติ  ช่วยในการขับเคลื่อน  ผลักดัน   
ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรือง     
ของเทศบาลต่อไป  ขอขอบคุณครับ  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรี
ต าบลชะอวด 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณท่านนายกค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  รองปลัด 
นายกเทศมนตรี   เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลชะอวด 

           เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

หลักการ 
  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลชะอวด       

 เพ่ือขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔      
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

เหตุผล 

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)  
ในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีผลกระทบการด ารงชีวิต
ประจ าวันของประชาชนเป็นอย่างมาก  โดยโรคดังกล่าวมีการแพร่ระบาดจากคน
สู่คนด้วยเหตุนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ    
วัสดุอุปกรณ์  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) และเมื่อตรวจสอบงบประมาณ   
ตามเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
พบว่ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้ งงบประมาณ   ค่าครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ส าหรับใช้เพ่ือด าเนินงานป้องกันการแพร่ระบาด   
ของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (covid 19)  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย       
เป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 - แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน        
หมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง  ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเหรด งบประมาณ 
5๐,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเหรดแบบไม่สัมผัส 
จ านวน 10  เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 
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   - มีหน้าจอแสดงผล LCD และขาตั้งที่สามารถปรับเพิ่มหรือลดระดับ  
            ความสูงได้ 
    - สามารถวัดอุณหภูมิได้ในระยะห่างจากผิวสัมผัสประมาณ 5-10 ซ.ม.  

- สามารถวัดอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมทั่วไปได้ไม่น้อยกว่าช่วง  0 – 100 องศา
เซลเซียส  

   - ตัวเลขแสดงผลบนหน้าจอ LCD  
   - มีเสียงหรือสัญลักษณ์เตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินก าหนด 
   - สามารถตรวจวัดทีละ 1 คนต่อ 5 วินาที 
   - สามารถติดตั้งขาตั้งได้ 
                                           - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/  
ว 1248   ลงวันที่   27  มิถุนายน   2559 

    โดยโอนลดจาก 
 - แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)   
ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  งบประมาณอนุมัติ  ๒๕๓,๐๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือ  110,๙6๐ บาท ขออนุมัติโอนลด  5๐,๐๐๐ บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63   ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าว  มาเพ่ือสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด      

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณคะ่  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564           
ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
 ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง 
 งดออกเสียง      1   คน  
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  การคัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชะอวด  และกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะอวด 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เชิญท่านนายกเทศมนตรีคะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  รองปลัด 
นายกเทศมนตรี   เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลชะอวด 
    เรื่อง  การคัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชะอวดและกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะอวด  เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
นางบุษบา  จิตต์รัว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ญัตติของนายกเทศมนตรี 
    ต าบลชะอวด  เรื่อง  การคัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชะอวดและ 

กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะอวด 
หลักการ 
นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลชะอวด  
เพ่ือให้สภาเทศบาลคัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชะอวดและกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะอวด 
เหตุผล 
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  ก าหนดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  โดยให้จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  และ       
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561 
 ข้อ  8  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

             (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    
     จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ 
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อย 
     กว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ 
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



๙ 

 

ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
      (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
      (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือกจ านวนสองคน 

    (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
    (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่   มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่  
29  มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
ข้อ ๓  กรรมการที่มาจากการคัดเลือกให้ด าเนินการดังนี้ 

             ๓.๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
         ๓.๑.๑ กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๓  คน 
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการประชุมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นโดยด าเนินการ   ในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ  
โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม         
ให้ชัดเจน  

       (๓) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(๔) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุมต้องมีผู้รับรองจ านวน
อย่างน้อย  ๒  คน  และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและ
ต้องให้ความยินยอม 
(๕) ในการเสนอชื่อ  หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน  ให้ถือว่า
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก  หากมีการเสนอชื่อ   
เกินกว่าจ านวนที่ก าหนด  ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ  ให้วิธีเขียน  
ชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ลงในบัตรคะแนนที่ประธาน    
ที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่ก าหนด 
(๖) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและ
มิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการตรวจ
นับคะแนน  กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีไม่ครบตามจ านวนให้เลือกจาก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือพนักงานเทศบาล         
หรือพนักงานส่วนต าบล  หรือพนักงานเมืองพัทยาแล้วแต่กรณีก็ได้ 
(๗) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว  ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนน 
 



๑๐ 
 

ในล าดับเดียวกันหลายคน  ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุม     
จัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนน
ครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีการจับสลาก
ตามท่ีประธานในที่ประชุมก าหนด 
(๘) ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าเป็นค าสั่ง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
(๙) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง  ให้จัดให้มี
การคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  
และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
(๑๐) ในกรณีที่ต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  โดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ข้างต้น
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๑๑) ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  อาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ก่อน
สี่สิบห้าวัน  และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่ก่อน
วันที่ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมครบวาระโดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้
ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
๓.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

         ๓.2.๑ กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
        (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๓  คน 

 (๒) ให้ด าเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือก 
สมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยน า
วิธีการตามความในข้อ  ๓.๑.๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวดด าเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการดังกล่าวต่อไป  นายพัฒนาวิทย์    
ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  ขอบคุณคะ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์   ขอบคุณท่านปลัดค่ะ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล   พัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3  ท่าน  ขอให้สมาชิกเสนอชื่อกรรมการคนที่   

1 ได้เลยค่ะ  เชิญคุณศักดา  สมัยแก้วค่ะ 
นายศักดา  สมัยแก้ว   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิก  นายกเทศมนตรีและผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล   ร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายศักดา  สมัยแก้ว  สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลชะอวด  ผมขอเสนอนางรุ่งระพี  สาธวาทร  ครับ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ  เชิญเสนอชื่อกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   คนที่  2  เชิญนายภูสิทธิ  จันทพันธุ์ 
 
 



๑๑ 
 

นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายภูสิทธิ  จันทพันธุ์  สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลชะอวด  ขอเสนอนายเสนาะ  สุขบาล  ครับ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ  เชิญเสนอชื่อกรรมการคน 
ประธานสภาเทศบาล   ที่  3  เชิญนายปัทธวี  กาฬกาญจน์   
นายปัทธวี  กาฬกาญจน์   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล   เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายปัทธวี  กาฬกาญจน์   

สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอนายสุธรรม  พรหมเรือง 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ  มีท่านใดจะเสนออีกไหมคะ 
ประธานสภาเทศบาล เ มื่ อ ไ ม่ มี ก า ร เ สนอชื่ อ ท่ า นสมาชิ ก สภ า เทศบาลท่ า น ใ ดแล้ ว                 

จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน  3  คน  ได้แก่ 

1. นางรุ่งระพี  สาธวาทร 
2. นายเสนาะ  สุขบาล 
3. นายสุธรรม  พรหมเมือง 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์   ต่อไปเลือกกรรมการติดตามและประเมินผล  3  ท่านค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล   เชิญสมาชิกเสนอชื่อได้เลยค่ะ  เชิญคุณศักดา  สมัยแก้ว 
นายศักดา  สมัยแก้ว   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล   เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  กระผมนายศักดา  สมัยแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลชะอวด  ขอเสนอนายจักรี  บุญศรีโรจน์ครับ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์   ขอผู้รับรอง  2  ท่านค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง  เชิญเสนอคนที่  2   
ประธานสภาเทศบาล   เชิญนายจักรี  บุญศรีโรจน์ 
นายจักรี  บุญศรีโรจน์   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายจักรี  บุญศรีโรจน์  สมาชิกสภา 

เทศบาลขอเสนอนายสุวิทย์  บุญศรีโรจน์ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  มีผู้รับรองถูกต้อง  เชิญเสนอคนที่  3 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญคุณสุจิน  เพ็งขาว   
นางสุจิน  เพ็งขาว   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสุจิน  เพ็งขาว  สมาชิก

สภาเทศบาล  ขอเสนอนายภูสิทธิ  จันทพันธุ์ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอผู้รับรอง  2  ท่าน  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน  

3  คน  ได้แก่ 
  1. นายจักรี  บุญศรีโรจน์ 
  2. นายสุวิทย์  บุญศรีโรจน์ 
  3. นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์ 
 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติอื่น ๆ / เรื่องอ่ืน ๆ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด  จ านวน  2  ท่าน   
ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชะอวด  

เชิญคุณรัตนาพร  แก้วคง 
นางสาวรัตนาพร  แก้วคง เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ หัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จากประกาศคณะกรรมการ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พ้ืนที่   พ.ศ.2561  ซึ่ งก าหนดให้           
แต่ละท้องถิ่นจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพส าหรับ  ของเทศบาล
ต าบลชะอวดจะมีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชะอวด  ซึ่ง
ในการด าเนินงานต้องมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศที่
ได้กล่าวมาข้างต้น  ซึ่งมาจากหลายภาคส่วน  ข้อ  12  ของระเบียบ
ประกาศ (3)  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มอบหมายจ านวนสองคน  เป็นคณะกรรมการ  
กรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่หลักๆ   

  - พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

  - พิจารณาอนุมัติโครงการ  หรือกิจกรรม  ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

  - ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  
ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

  - สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทั้งท่ีบ้าน  ในชุมชนหรือหน่วยบริการ  ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

  - ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ  หรือกิจกรรม  
ที่เก่ียวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย  แก่หน่วยงาน  องค์กรหรือ
กลุ่มประชาชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน  
รายงานการรับเงิน  การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการทั้ง  2  ท่านก็ได้สิ้นสุดสภาพสมาชิก
สภาเทศบาล  ในวันนี้ขอน าเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลในการมอบหมาย
สมาชิกจ านวน  2  ท่าน  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เพ่ือเร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กับหน่วยงานต่อไป  ขอบคุณมากค่ะ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็น 
ประธานสภาเทศบาล กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เชิญนายเสนาะ  สุขบาล

สมาชิกสภาเทศบาล  
นายเสนาะ  สุขบาล เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี   
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายเสนาะ  สุขบาล 
 ขอเสนอ  นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ครับ 



๑๓ 

 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ  ต่อไปเสนอชื่อบุคคล 
ประธานสภาเทศบาล คนที่  2  เชิญคุณจักรี  บุญศรีโรจน์ 
นายจักรี  บุญศรีโรจน์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี   
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายจักรี  บุญศรีโรจน์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอนางสุจิน  เพ็งขาว 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล  
มติที่ประชุม เลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลชะอวด  คือ 
  1. นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ 
  2. นางสุจิน  เพ็งขาว 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมคะ  เชิญคุณสุดชาย 
ประธานสภาเทศบาล นาคปลัด 
นายสุดชาย  นาคปลัด เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ท่ีร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายสุดชาย  นาคปลัด  สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลชะอวด  ผมมี เรื่องจะสอบถามไปยังฝ่ายบริหาร       
2 – 3  เรื่อง   

 เรื่องที่  1  รู้สึกกังวล  เรื่องการลาออกของพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลชะอวด  เนื่องด้วยงบประมาณไม่พอแก่ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พนักงานของเทศบาล  พนักงานจ้างได้ท างานกับเทศบาลต าบลชะอวด
มาหลายปีแล้ว ผมอยากจะสอบถามว่ามีวิธีการอะไรที่จะให้พนักงานจ้าง
เหล่านี้กลับเข้ามาท างานในเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง 

 เรื่องท่ี  2  มีข่าวลือ  เรื่องที่จะมกีารยกเลิกตลาดร่วมใจ  บริเวณสะพาน
โค้ง ผมรู้สึกไม่สบายใจ ผมอยากให้ผู้บริหารชี้แจงว่าข่าวลือนั้นน่าจะเป็น
จริงหรือเปล่า  เพราะส่วนใหญ่ข่าวลือจะเป็นเรื่องจริง 

 เรื่องท่ี  3   มีข่าวลือในเรื่องการบุคลากรต่างๆ   จะมีการโยกย้ายพรรค
พวกตัวเองมาสับเปลี่ยน  ฝากท่านประธานน าเรียนฝ่ายบริหาร  ว่า
เป็นไปได้ไหม  แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาว์รัตน์ ขอบคุณค่ะ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงคะ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัด  หัวหน้า 
นายกเทศมนตรี ส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จากที่สมาชิกสภาสุดชาย  นาคปลัด

ได้สอบถามมา  ผมขอชี้แจงทั้ง  3  ข้อ  ตามล าดับ  ตามข้อมูลและ
ข่าวสารที่ผมได้รับทราบเบื้องต้น  
 เรื่องแรก  เรื่องการที่พนักงานลาออกแล้วจะได้กลับมาท างานอีก
หรือไม่นั้น  จริงๆ  แล้วเป็นความตั้งใจของพนักงานบางท่าน  ซึ่งการที่
ฝ่ายบริหารจะพิจารณาให้กลับมาท างานหรือเปล่านั้น  ทางฝ่ายบริหาร 
 
ขอดูตัวเลขสถานะทางการเงินก่อน  ซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบท่านได้ 
ในขณะนี้  ผมต้องไปดูการเงินของเทศบาลก่อน  เพราะมันขึ้นอยู่กับ  



๑๔ 

 

มาตรา  35  เป็นการบริหารงานด้านบุคคล  ซึ่งต้องควบคุม ผมขอ
อนุญาตไม่ตอบตรงนี้นะครับ  

 เรื่องที่  2  ตลาดร่วมใจบริเวณตรงสะพานโค้งหรือหน้าส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ  ตลาดร่วมใจเป็นตลาดถนนคนเดิน  ซึ่งก็ไม่ได้มี
อนุญาตของตลาดที่ถูกต้อง  ผมขยายต่อไปถึงตลาดเฒ่าแก่ลิ้มด้วย
ทีเดียวครับ  จริงๆ  การปิดตลาดทั้ง  2  ตลาดนี้ซึ่งไม่มีการอนุญาต     
ซึ่งเราปิดตามค าสั่งของจังหวัดเป็นค าสั่ง 1540/2564  เป็นเรื่อง
มาตรการควบคุมการระบาดโควิค-2019  ขอเรียนกับสมาชิกว่านี้คือ
เหตุผลของการปิดตลาด   แล้วจะกลับมาอีกหรือเปล่า   จริ งๆ           
ฝ่ายบริหารก็ได้มีการคุยกันเรื่องตลาดทั้ง  2  ตลาดนี้ เหมือนกัน     
ตลาดเปิดท้ายและตลาดร่วมใจ  โดยลักษณะทั่วไปเราไม่มีนโยบาย    
จะปิดตลอดไป  เพราะว่าหลักการของผู้บริหารต้องการการส่งเสริม
อาชีพของผู้ประกอบการและแม่ค้า  ส่วนใหญ่แล้วตลาดร่วมใจก็เป็นคน
ในเทศบาล เราก็ต้องส่งเสริมอยู่แล้ว   

 เรื่องที่  3  การโยกย้ายข้าราชการจริงๆ  แล้วเรื่องนี้สท. สุดชายและ
สมาชิกหลายท่านกังวล  ผมขอชี้แจงในที่ประชุมนี้ว่าผมไม่เคยคิดเรื่อง
แบบนี้เลย  ผมไม่มีนโยบายที่จะสับเปลี่ยนอะไรทั้งนั้น  มีแต่จะขอความ
ร่วมมือจากทุกท่านในการท างาน ล าพังตัวผมไม่สามารถท าอะไรคน
เดียวได้ต้องขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันท าให้ทุกโครงการ         
ทุกภารกิจ  ของเทศบาลส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ไม่มีเรื่องที่จะ
สับเปลี่ยนครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์      มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  เชิญคุณปัทธวี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปัทธวี  กาฬกาญจน์    กระผมนายปัทธวี  กาฬกาญจน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอปรึกษา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เรื่องความเดือนร้อนของแม่ค้า  ฝ่ายบริหารมีมาตรการอย่างไหร่เกี่ยวกับ 

แมค่้าในตลาด  สร้างความเชื้อมั่นอย่างไร  มีแมสมีเจลแจกบ้างหรือเปล่าครับ 
แม่ค้าฝากถามมาครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์      ขอบคุณค่ะ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง    เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ  ความไม่สบายใจ 
นายกเทศมนตรี    ของสมาชิกปัทธวี  เรื่องแม่ค้าในตลาด  เรื่องแมส  เรื่องเจล  จริงๆแล้ว 

เรื่องแมส  เรื่องเจลฝ่ายบริหารไม่สะดวกตรงนี้เพราะว่ามีการเตรียมตัว
เรื่องนี้มานานแล้ว  แต่ที่ เป็นประเด็นหลักความวุ่นวายที่ เ กิดขึ้น         
ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับตลาดสองแห่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นปิดตัวลง  
 
 
แม่ค้าตอนนี้ก็ต้องการที่  ที่จะจ าหน่ายสินค้าต่อไปโทรมาหาผมทุกวัน   
ผมก็ได้แค่บอกว่าต้องเข้าไปดูเอกสารก่อน  ก็มีแนวทางในที่ประชุมแล้ว 



๑๕ 

 

ว่าตรงพ้ืนที่ผ่อนผันมีอยู่กี่ล๊อค ผู้ใช้สิทธิที่จองพ้ืนไว้นานแล้วแต่ไม่มาขาย           
เรามีแนวทางว่าเราจะพ้ืนที่ตรงนั้นคืนจะให้สิทธิกับคนที่เขาขายอยู่จริงๆ  
ปัจจุบันคนที่ค้าขายมาจากตลาดร่วมใจหรือตลาดเฒ่าแก่ลิ้มที่ปิดตัวลง
เนื่องจากไม่ถูกตามหลักการของตลาดเอกชนก็ต้องปิดไปตามมาตรการ
ของจังหวัด  เบื้องต้นพยายามจัดสรรให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคน  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์     มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมคะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
             ปดิการประชุมเวลา  12.40  น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

  
(ลงชื่อ)      

                                                     (นางบุษบา  จิตต์รัว) 
                             ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

 
 

 
 

            (ลงชื่อ)                         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                      (นายศักดา  สมัยแก้ว) 

 
 
 
 (ลงชื่อ)                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายภูสิทธ ิ จันทพันธุ์  ) 
 
 
 
 (ลงชื่อ)                           กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายจักรี  บุญศรีโรจน์) 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม   เมื่อวันที่     เดือน   
กรกฎาคม   พ.ศ.2564   เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องกิจการสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
 
 
 

(ลงชื่อ)    
           (นางกุศล  สุขเนาวรัตน์) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

 
สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญสมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2564   

แล้วในการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด   เมื่อวันที่   13     เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 
  

  
         



๑๗ 

 

 
 


