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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564    

วันอังคารที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายนิทน สระบัว รองประธานสภาเทศบาล นิทน สระบัว 
3. นายอนุชา บุญชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนุชา บุญชู 
4. นายช านาญ เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ช านาญ เกตุบูรณะ 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ แสงเงิน 
6. ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุนทร ปรุงแก้ว 
7. นายสัมภาส ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สัมภาส ศรีจันทร์ 
8. นายสุชาติ ทองเนื้อเก้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุชาติ ทองเนื้อเก้า 
9. นายลือชัย อดิศาสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลือชัย อดิศาสกุล 

10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายระแบบ มัคจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ระแบบ มัคจิตร 
12. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการสภาเทศบาล วัชร ี นุ่นสังข ์

ผู้ไม่มาประชมุ 
ไม่มี   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี ประทีป ศรีแก้ว 
2. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
3. นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สุชาติ จันทบุรี 
5. พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พิรุณ กลัดทอง 
6. นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล กัญช์ อินทนู 
7. นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี สุกใส 
8. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อุดร รัตนพันธ์ 
9. นางมาริสา เพ็ชรทอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล มาริสา เพ็ชรทอง 

10. นายวรวุฒ ิ บุญชู ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

วรวุฒ ิ บุญชู 

11. นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
ร.ก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

สุวิภา เหมาะสมสกุล 

       /เริ่มประชุม...  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังอ้างถึงประกาศเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง      
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีก าหนดไม่เกิน 22 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 – 31 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2564 นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายบุญสม  วังบัวทอง ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการ  
ประธานสภาเทศบาล เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง เมื่อวันที่ 27 

เมษายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดขอเชิญปลัดเทศบาลต าบลที่วัง อ่านประกาศให้ 
ที่ประชุมทราบ   

นายกัญช์  อินทนู เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ลต 0013/5128 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 

เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง เรียนผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติ
เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดลงนามประกาศผลการเลือกตั้ง
ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ดังนั้นจึงขอให้ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง
ทราบ  และจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 179 และ 
ข้อ 180 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แล้วรายงานคณะกรรมการตั้งทราบภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของประกาศผลการ
เลือกตั้งก่อนจะแจ้งผู้มีชื่อทราบด้วย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
และขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทราบด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติ
หน้าที่แทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 
106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกต้ัง
              /สมาชิกสภา...  



3 
 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายประทีป  ศรีแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 
27 เมษายน พ.ศ. 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ 
การเลือกตั้ง   

  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
จ านวน 12 คน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง จ านวน 12 คน ดังนี้ ผู้ได้รับเลือกตั้ง  
เขตเลือกตั้งที่ 1  1. นายอนุชา  บุญชู  2. นายช านาญ  เกตุบูรณะ  3. นางอุไรวรรณ 
แสงเงิน  4. นางสาววัชรี  นุ่นสังข์  5. ร้อยต ารวจเอกสุนทร  ปรุงแก้ว  6. นายสัมภาส  
ศรีจันทร์  เขตเลือกตั้งที่ 2  1. นายบุญสม  วังบัวทอง  2. นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า  
3. นายนิทน  สระบัว  4. นายลือชัย  อดิศาสกุล  5. นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ   
6. นายระแบบ  มัคจิตร ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ศาสตราจารย์
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง ครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2564  ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ 
หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไข
ถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใด 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง ครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดี  
ประธานสภาเทศบาล ที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (เรื่องด่วน) 

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.1 การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลท่ีวัง 
ประธานสภาเทศบาล  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่ งพระราชบัญญัติ เทศบาล  

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก่อนนายกเทศมนตรี
เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรี 

/แถลงนโยบาย... 
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 แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลที่วังแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลต าบลที่วังครับ 

นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง ผู้ทรง 
นายกเทศมนตรี เกียรตทิุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
  ตามที่เทศบาลต าบลที่วังได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลที่วัง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2564 ซึ่งกระผมนายประทีป  ศรีแก้ว ผู้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลที่วังเลือกกระผม เข้ามาเป็นนายกเทศมนตรี 

  บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง ได้ก าหนดแนวทางและนโยบาย
การบริหารราชการของเทศบาลต าบลที่วังเรียบร้อยแล้ว โดยยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ความว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้า
รับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

  กระผมนายประทีป  ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง จึงขอแถลงนโยบาย
ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์
และนโยบายการบริหารงาน ที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเรา โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งการพัฒนา ด้านการศึกษาและกีฬา ด้านสาธารณูปโภค 
ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านแหล่งทุนเพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข ด้านภัยแล้งและอุทกภัย  ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม และด้านความรู้รักสามัคคี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทุกคน ภายใต้
กรอบของกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการศึกษาและกีฬา เช่น 
1.1    ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทในระดับเยาวชน ประชาชน 

อาวุโส 
1.2  ส่งเสริมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ 
1.3  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านการสนทนาภาษาต่างประเทศ 
1.4  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านดนตรีและขับร้อง 
1.5  ส่งเสริมให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการท่ีส าคัญมาให้ความรู้และเพ่ิมทักษะ 

2. ด้านสาธารณูปโภค เช่น 
2.1  ส่งเสริมบ ารุงรักษาให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน 

และประปาส่วนภูมิภาค ทางสาธารณะ 
2.2  ขุดลอกคู คลอง หนอง บึงในเขตต าบลที่วัง 
 

/3. ด้านการเกษตร... 
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    3.  ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เช่น 
3.1  ส่งเสริมให้มีนักวิชาการการเกษตรและปศุสัตว์ประจ าเทศบาลต าบลที่วัง 
3.2  ส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
3.3  ส่งเสริมให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือบริโภค 
3.4  ส่งเสริมให้มีระบบการคัดแยกขยะ 

    4.  ด้านส่งเสริมอาชีพ เช่น 
4.1  ส่งเสริมกลุ่มสร้างอาชีพชุมชนในเขตเทศบาลต าบลที่วัง 
4.2  ส่งเสริมให้มีศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร 

    5.  ด้านสุขภาพและสาธารณสุข เช่น 
 5.1  ส่งเสริมให้มีโครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งปอด ตามความพร้อมของชุมชน 
 5.2  ส่งเสริมการฝึกอบรม อสม. ให้มีความรู้และช านาญในด้านการตรวจดูแล 
 สุขภาพประชาชน 
 5.3  สนับสนุนให้มีรถกู้ชีพฉุกเฉิน 24 ชม. ประจ าเทศบาลต าบลที่วัง 

    6.  ด้านภัยแล้งและอุทกภัย เช่น 
 6.1  สนับสนุนให้มีชลประทานดอกเห็ดไปยังพ้ืนที่การเกษตรทุกชุมชน 
 6.2  สนับสนุนศูนย์กระจายน้ าทุกชุมชน 
 6.3  สนับสนุนให้มีศูนย์พักพิงเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 

 6.4  สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ทันสมัย เพ่ือช่วยเหลือเมื่อเกิด 
 ภัยพิบัต ิ

   7.  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น 
 7.1  สนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 7.2  รณรงค์ให้สุภาพสตรีแต่งกายชุดไทยเข้าวัด 
 7.3  ส่งเสริมให้มีการฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม 
 7.4  สนับสนุนให้มีฌาปนสถาน 

    8.  ด้านความรู้รักสามัคคี เช่น 
 8.1  สร้างความร่วมมือของผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาร่วมกัน 

    อย่างมีเอกภาพ 
 8.2  ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งส่วนราชการและเอกชน   

9.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร สร้างขวัญก าลังใจ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
   10.  สนับสนุนให้มีเทศพาณิชย์ 

11.  ปรับและขยายส านักงานเทศบาลให้เพียงพอกับบุคลากร และรองรับ 
        ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต 

 กระผมขอเรียนให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบอีกครั้งว่า กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ี
น้องประชาชน ให้เข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร และกระผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามา
พัฒนาท้องถิ่นของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าและจะด าเนินการตามที่ได้แถลงต่อสภา 
แห่งนี้ ตามกรอบของอ านาจหน้าที่แผนพัฒนาท้องถิ่นและความถูกต้องของระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ ตามหลัก 

/ธรรมาภิบาล... 
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ธรรมาภิบาล และที่ส าคัญคืองบประมาณของเทศบาลต าบลที่วังของพวกเรา โดยยึด
เอาประโยชน์สุขและความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ  นายประทีป ศรีแก้ว 
นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล ที่วัง 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 รายละเอียดขอให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายกัญช์  อินทนู       เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล

ที่วัง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ข้อ 7  องค์การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ  

(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่

น้อยกว่าสามคน กรรมการ  
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน

แต่ไม่เกินหกคน กรรมการ  
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ  
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  
 กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ

ได้รับการคัดเลือก อีกก็ได ้
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  

(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ ที่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การผังเมือง   

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น  

ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหา
ความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  
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/(จ) นโยบาย... 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของ
ท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการ พิจารณาด้วย  

 (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข 
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
องค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพ ของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะ
ด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี 
กฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาม อ านาจหน้าที่  

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน  
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ 

(๒) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน

ตามท่ีเห็นสมควร  
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

นายบญุสม  วังบัวทอง ตามความแห่งระเบียบฯ ดังกล่าวจึงขอให้สภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง จ านวนสามคน เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ต าบลที่วัง จ านวน 3 คน ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 
2 คน เชิญครับ 

นายช านาญ  เกตุบูรณะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล         ช านาญ เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอ ร้อยต ารวจเอกสุนทร ปรุงแก้ว 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายนิทน  สระบัว   นายระแบบ  มัคจิตร    

นายนิทน  สระบัว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนาย 
รองประธานสภาเทศบาล    นิทน  สระบัว รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอ นายสัมภาส  ศรีจันทร์ 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายช านาญ  เกตุบูรณะ   นายลือชัย  อดิศาสกุล 
 
 

/นายอนุชา...                               
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นายอนุชา  บุญชู เรียนท่านประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนายอนุชา 
สมาชิกสภาเทศบาล         บุญชู สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอ นายลือชัย  อดิศาสกุล 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า   รอ้ยต ารวจเอกสุนทร  ปรุงแก้ว                                                                     

นายบุญสม  วังบัวทอง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง มีดังนี้ ร้อยต ารวจเอกสุนทร  ปรุงแก้ว 
ประธานสภาเทศบาล        นายสัมภาส  ศรีจันทร์  นายลือชัย  อดิศาสกุล 

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่ีวัง 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 รายละเอียดขอให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายกัญช์  อินทนู       เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิน 

ผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการ

เลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง คนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ดังนี้  

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน 

พัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
/นายบุญสม... 

นายบุญสม  วังบัวทอง ตามความแห่งระเบียบฯ ดังกล่าวจึงขอให้สภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง จ านวนสามคน เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง จ านวน 3 คน ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ คนละ  
1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เชิญครับ 

นายสัมภาส  ศรีจันทร์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    สัมภาส  ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอ นายบุญสม  วังบัวทอง 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายช านาญ  เกตุบูรณะ   ร้อยต ารวจเอกสุนทร  ปรุงแก้ว 
นายนิทน  สระบัว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนาย 
รองประธานสภาเทศบาล    นิทน  สระบัว รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอ นายช านาญ  เกตุบูรณะ 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า   นายอนุชา  บุญชู 

ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว เรียนท่านประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมร้อยต ารวจ 
สมาชิกสภาเทศบาล         เอกสุนทร  ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอ นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายอนุชา  บุญชู   นายนิทน  สระบัว                                                                     

นายบุญสม  วังบัวทอง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง มีดังนี้  
ประธานสภาเทศบาล   นายบุญสม  วังบัวทอง  นายช านาญ  เกตุบูรณะ  นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า 

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.4 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาเทศบาล สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
   เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์

เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  รายละเอียดขอให้
ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายกัญช์  อินทนู เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพ้ืนที่  
พ.ศ. 2561  
 ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ  
 (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวนสองคน เป็นกรรมการ  
 (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ ที่สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวนสองคน  
 (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข เป็นกรรมการ ในท้องถิ่น 
ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินสองคน  
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/(5) อาสา... 
 (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น เป็นกรรมการ ที่คัดเลือก
กันเอง จ านวนสองคน  
 (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน เป็นกรรมการ หรือชุมชน
คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินห้าคน  
 (๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ 
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)  
 (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 (๙) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข เป็นกรรมการ และสิ่งแวดล้อมหรือ
ส่วนสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ หรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
 (๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ ของหน่วยงานคลังที่
ผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วยเลขานุการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
 ให้สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
และท้องถิ่นอ าเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน  
 การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
ก าหนด  
 ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุมคัดเลือก
กรรมการ ตาม (๒) จ านวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  
 ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 (๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ตามข้อ ๑๐  
 (๓) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
หรือแย้ง กับประกาศนี้  
 (๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ใน
ชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 (๕) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน
สาธารณสุข ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน  
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ตามความแห่งระเบียบฯ ดังกล่าวจึงขอให้สภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง จ านวนสองคน เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลัก 

ประกันสุขภาพเทศบาลต าบลที่วัง จ านวน 2 คน ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ คนละ  
1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เชิญครับ 

นายช านาญ  เกตุบูรณะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนาย 
รองประธานสภาเทศบาล    ช านาญ  เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายอนุชา  บุญชู 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายสัมภาส  ศรีจันทร์   ร้อยต ารวจเอก สุนทร  ปรุงแก้ว 

/นายอนุชา...   
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นายอนุชา  บุญชู เรียนท่านประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนายอนุชา 
สมาชิกสภาเทศบาล         บุญชู สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอ นางสาววัชรี  นุ่นสังข์ 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า   นายนิทน  สระบัว   

นายบุญสม  วังบัวทอง คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลที่วัง มีดังนี้  
ประธานสภาเทศบาล         นายอนุชา  บุญชู   นางสาววัชรี  นุ่นสังข์ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ที่ประชุม ไม่มี 

นายบุญสม  วังบัวทอง ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วังครั้งนี้  ได้เชิญก านันต าบลที่วัง ผู้ใหญ่บ้านทุก 
ประธานสภาเทศบาล หมู่บ้าน และผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือเป็นการแสดงถึง

ความร่วมมือร่วมใจในการท างานเพ่ือพัฒนาต าบลที่วัง  โอกาสนี้ขอเชิญก านันต าบล  
ที่วัง นายสัมพันธ์  รัตนพันธ์ ได้กล่าวทักทายเชิญครับ 

นายสัมพันธ์  รัตนพันธ์ เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ก านันต าบลท่ีวัง ต าบลที่วังทุกท่านครับ  กระผมนายสัมพันธ์  รัตนพันธ์  ก านันต าบลที่วัง วันนี้กระผม

รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วังในครั้งนี้  ขอแสดง
ความยินดีกับนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังทุกท่าน  
ที่ได้รับการเลือกตั้งและความไว้วางใจจากประชาชนชาวต าบลที่วัง วันนี้กระผมถือว่า
เป็นวันดีวันหนึ่งในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมาที่ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมถึงกระผมก านันต าบลที่วัง  ได้มารวมตัวกัน ณ ห้อง
ประชุมแห่งนี้ ถือเป็นยุคแห่งการที่ผู้น าชุมชนร่วมมือกับเทศบาลต าบลที่วังในการ
ร่วมมือกันในการพัฒนาต าบลที่วังให้พัฒนายิ่งขึ้น เป็นเมืองที่น่าอยู่  ต่อไปการท างาน
ทางฝ่ายปกครองท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะประสานความร่วมมือมากับทางเทศบาลฯ 
ในการท างานร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น การร่วมมือกันด้านการช่วยเหลือประชาชน 
ความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรม จัดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกันจัดระเบียบ
สังคมในด้านต่างๆ เช่น กรณีการจัดการเกี่ยวกับตลาดนัดในต าบลที่วัง  เนื่องจาก
มาตรการป้องกันโรคโควิท 19 คือมีทั้งชาวบ้านที่เข้าใจและไม่เข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับการมีค าสั่งปิดตลาด  กระผมคิดว่าน่าจะต้องมีการท าความเข้าใจให้กับ
ประชาชน พ่อค้าแม่ค้าในสถานการณ์โรคโควิทนี้ ขอขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับความคิดเห็นความพร้อมที่จะร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองท้องที่และ 
ประธานสภาเทศบาล ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ มีท่านใดจะเสนอความเห็นใดอีกหรือไม่ครับ เชิญ

ครับ 
พ.ต.อ.พิรุณ  กลัดทอง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง นายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผม พันต ารวจเอก พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ
ของเทศบาลต าบลที่วังเรียบร้อยแล้ว ท่านได้มอบหมายหน้าที่ให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง และต าบลที่วัง 

/ของเรา... 
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 ของเราให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งในการบูรณาการการท างานร่วมกันในทุกภาคส่วน  
ตอนนี้การบริหารราชการได้ด าเนินไปอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาระดับชาติอยู่ในขณะนี้ คือปัญหาโรคแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในเรื่องของ
การป้องกันการระบาดของโรคเป็นหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1409/2564 สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ปิดตลาดทุกประเภท หาบเร่ แผงลอย ปิดเพ่ือท าความ
สะอาดอย่างน้อย 2 วัน  ในระหว่างวันที่  30 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่  
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยเลือกปิดท าความสะอาดตามความเหมาะสมในพ้ืนที่
นั้นๆ ยกเว้นตลาดถนนคนเดิน ตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว และตลาดที่เปิดโดยไม่ขอ
อนุญาตให้ถูกต้อง ให้ปิดจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง ตลาดในต าบลที่วังที่ได้รับการ
อนุญาตประกอบกิจการตลาด มีอยู่ 3 แห่ง คือ ตลาดวังแก้ว 1 วังแก้ว 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 
1 และตลาดอาทิตย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ส่วนตลาดอ่ืนๆ ในชุมชนล้วนแล้วแต่ไม่ได้รับ
อนุญาตอย่างถูกต้องทั้งสิ้น ซึ่งตามค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปิดตลาดประเภทนี้ 
จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง ในส่วนนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการ
แจ้งค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันแล้ว ร่วมถึงตลาดริมถนน
สาย 403 ที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นตลาดนัดเทศบาลต าบลที่วัง กระผมขอบอกใน 
ที่ประชุมว่าตลาดนัดดังกล่าวนั้น เทศบาลต าบลที่วังไม่ได้มีการจัดเก็บรายได้เป็นของ
เทศบาลฯ แต่อย่างใด และในขณะนี้เทศบาลต าบลที่วังอยู่ในระหว่างการวางแผน
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล  และต่อไปจะมีการจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องตาม
ระเบียบต่อไป กระผมถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมในวันนี้  เพ่ือ
ผู้น าท้องที่จะได้ท าความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้าน ให้เข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุขเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ และด้านการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจความเป็นอยู่
ของประชาชนในต าบลที่วัง ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลที่วังครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอความเห็นใดอีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 

นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  11.55 น. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก  
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อ
วันที่……………………………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นางสาววัชรี  นุ่นสังข์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

 ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ 
                              (นายสัมภาส  ศรีจันทร์) 
                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 

                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
                             (นายลือชัย  อดิศาสกุล) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ/เลขานุการ 
                                (นายอนุชา  บุญชู)   
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


