
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยสำมัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2562    

วันจันทร์ ที่  28  เดือนมกรำคม พ.ศ. 2562   เวลำ 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์ กลีบแก้ว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
7. นายวิโรจน ์ วงศ์เมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิโรจน ์ วงศ์เมฆ 
8. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์    แป้นสุข 
9. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นิทน สระบัว 
10. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิชิต ทับทอง 
11. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
12. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 

ผู้ไม่มำประชุม 

             -    

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี -  
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ ค าแหง 
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เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา       พระ
รัตนตรัย หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  และอ้างถึงประกาศสภา
เทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562  ลงวันที่  
25 ธันวาคม 2561 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง      สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562   มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ. 2562  นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554  
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562   
ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการประชุมตาม
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ประธำนสภำเทศบำล  

ระเบียบวำระท่ี 1   เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

                             1.1 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

นำยบุญสม  วังบัวทอง            ตามประกาศเทศบาลต าบลที่วัง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
ประธำนสภำเทศบำล           แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

                                       เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า                          
                                  แผนพัฒนาขององศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)       
                            พ.ศ.2561 จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สมาชิกทุกท่านได้รับแล้ว 
นะครับ     

ที่ประชุม รับทรำบ  

                          1.2 รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกเทศมนตรีต ำบล 
ที่วังประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 
ประธำนสภำเทศบำล          ต าบลที่วังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครับ             

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ12 (3), 
ข้อ 13 (5) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

/แผนพัฒนา... 
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 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประการผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน
เวลาสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 

                                           คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ด าเนินการติดตาม 

                          และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสรุปรายงานการติดตามและประเมินผล  
ซึ่งรายละเอียดตามหนังสือที่สมาชิกทุกท่านได้รับไปแล้วนั้น   

ที่ประชุม        รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

นำยบุญสม  วังบัวทอง  การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
ประธำนสภำเทศบำล พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
 รายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจาก
 การประชุมหรือไม่  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่     
 หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด 

ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องด่วน (เพื่อพิจำรณำ) 

 4.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  กองกำรศึกษำ  

 - แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน เครื่องปรับอำกำศ  

 - แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กองการศึกษา จ านวน  
2 รายการ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ และแผนงาน 

 กา รศึ กษ า  ง าน ร ะดั บ ก่ อน วั ย เ รี ย นและประถมศึ กษา  งบล งทุ น  หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  
ส าหรับรายละเอียดขอเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ 

/ชี้แจง... 
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 ชี้แจงครับ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด
ประธำนสภำเทศบำล          ต่อที่ประชุมครับ 

นำงสำวสุวิภำ เหมำะสมสกุล เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุวิภา   
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนฯ เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 

หลักกำร  
 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  กองการศึกษา แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน เครื่องปรับอำกำศ  และ
แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
ตามที่เทศบาลต าบลที่วังได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จ ำนวน 2 รำยกำร ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องปรับอำกำศ   
ข้อควำมเดิม  ยกเลิกท้ังหมด 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,400 บาท จ านวน 4 เครื่อง และขนาดไม่ต่ ากว่า 
36,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 47,000 บาท จ านวน 7 เครื่อง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดควนชม บ้านชายคลอง และบ้านวังยวน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง และขนาดไม่ต่ า
กว่า 36,000 บีทียู จ านวน 7 เครื่อง 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า 
(Electricgrids) หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค 
ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได้ 
6. ชนิดตั้งหรือแขวน 
7. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0807.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

/(เป็นไปตาม... 



5 
 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 37 ล าดับที่ 6) 
ข้อควำมใหม่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000  
บีทียู  ราคาเครื่องละ 32,400 จ านวน 4 เครื่อง และขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 
บีทียู ราคาเครื่องละ 47,000 บาท  จ านวน 7 เครื่อง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ควนชม บ้านชายคลอง และบ้านวังยวน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง และขนาดไม่ต่ า
กว่า 36,000 บีทียู จ านวน 7 เครื่อง 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0807.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลที่วัง เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 37 ล าดับที่6) 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 

ข้อความเดิม    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังยวน จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 33,000  บาท เป็นเงิน 165,000 บาท 
ข้อความใหม ่   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังยวนและบ้านชายคลอง จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 33,000  บาท เป็นเงิน 165,000 
บาท 
ข้อควำมเดิม 
6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 
มิลลิเมตร 
ข้อควำมใหม่ 
6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 
มิลลิเมตร 
ข้อควำมเดิม 

/15 สามารถ... 
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15. สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?c ถึง 50 ?c เป็นอย่างน้อย 
ข้อควำมใหม่ 
15. สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10°c ถึง 50°c เป็นอย่างน้อย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 38 ล าดับที่ 6) 
 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 
2543 ข้อ 29  จึงเรียนมาน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต่อไป  

นำยบุญสม  วังบัวทอง       ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  12  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตติ เรื่องขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลท่ีวัง เรื่อง  
ประธำนสภำเทศบำล กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ. 2562 (กองวิชำกำรและแผนงำน)   

ขอเชิญนายเชาวลิต  เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลที่วัง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมสภาฯ   
ได้ทราบรายละเอียดครับ 

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ  ส าหรับรายละเอียดในการขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล

ที่วัง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 กระผมขอให้ นางมาริสา เพ็ช
รทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางมาริสา เพ็ชรทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ชี้แจงรายละเอียด 
ประธำนสภำเทศบำล ต่อที่ประชุมครับ 
นำงมำริสำ เพ็ชรทอง         เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางมาริสา          
ผอ.กองวิชำกำรฯ       เพ็ชรทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 

หลักกำร  
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 

มาตรา 60 ให้เทศบาลมีอ านาจออกเทศบัญญัติต าบล  เพ่ือใช้บังคับในต าบลได้เท่าที่ไม่
ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2550 ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการตราข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรือก ากับดูแล เพ่ือกิจการดังกล่าว
ให้ปฏิบัติหรือด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สาธารณสุขสิ่ งแวดล้อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
 เพ่ือให้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลที่วัง  เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2562 มีประสิทธิภาพในการด าเนินการต่างๆ  ในการควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ ที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบลที่วัง  มีความถูกต้อง  
เหมาะสม  และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและ
ประชาชนโดยส่วนรวม  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลที่วังนี้ 

    ดังนั้นเพ่ือให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 4 ว่าด้วยเทศบัญญัติ  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลที่วัง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 

นำยบุญสม  วังบัวทอง วำระท่ี 1  ขั้นรับหลักกำร ตามท่ีนางมาริสา เพ็ชรทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและ 
ประธำนสภำเทศบำล แผนงาน ได้แจ้งรายละเอียดหลักการและเหตุผล และรายละเอียดต่างๆ ของร่าง 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ต่อที่
ประชุมสภาฯ นั้น  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระนี้บ้างเชิญครับ  

นำยบุญสม  วังบัวทอง หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 นี้ 
ประธำนสภำเทศบำล  
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลที่วัง เรื่องกิจกำรที่เป็นอันตรำย

ต่อสุขภำพ พ.ศ.2562  
 เห็นชอบ 12    เสียง 
 เห็นชอบ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 
นำยเชำวลิต เจริญพงศ์      เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านกระผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภา
นำยกเทศมนตรีต ำบลที่วัง    พิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลที่วัง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 
       โดยพิจารณาสามวาระรวดครับ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ สามวาระรวด จาก 
ประธำนสภำเทศบำล สมาชิกสภาฯ  ตามท่ีนายเชาวลิต  เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เสนอครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลที่วัง เรื่องกิจกำรที่เป็นอันตรำย

ต่อสุขภำพ พ.ศ.2562  พิจำรณำสำมวำระรวด 
  เห็นชอบ   12  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ -   เสียง  
       งดออกเสียง     -   เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง วำระท่ี  2  ข้ันแปรญัตติ  จากการที่สมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณารับหลักการร่าง 
ประธำนสภำเทศบำล เทศบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ โดยการพิจารณาวาระที่ 2 นั้น

ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติฯ ในวาระนี้ หรือไม่ 

ที่ประชุม “ไม่มีสมำชิกสภำฯ ขอแปรญัตติ ในวำระท่ี  2” 
นำยมงคล  ไชยฤกษ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ข้อ 45 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ 

/ประชุมสภา... 
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  ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

นำยบุญสม  วังบัวทอง วำระท่ี 3  ขั้นลงมติ  เมื่อที่ประชุมได้รับหลักการ และไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ฯ  
ประธำนสภำเทศบำล ในการนี้  จึงขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลที่วัง เรื่องกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
พ.ศ.2562 

 เห็นชอบ  12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 

งดออกเสียง  -    เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง วันนี้จะมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง หนึ่งท่านที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิก เพ่ือ 
ประธำนสภำเทศบำล ไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั่นก็คือนายวิโรจน์  วงศ์เมฆ 

กระผมขอเชิญคุณวิโรจน์ วงศ์เมฆ กล่าวต่อที่ประชุมครับ 
วิโรจน์ วงศ์เมฆ ขอบคุณท่านประธาน คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังทุก 
สมำชิกสภำเทศบำล ท่านครับ กระผมรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาท างานรับใช้ประชาชน และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้

ท างานกับสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารทุกท่าน แม้กระผมจะลาออกจากการเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลที่วัง และไปรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ความรัก
และความห่วงใยต่อประชาชนและเพ่ือนสมาชิกยังมีเหมือนครับ ขอบคุณครับ  

นำยบุญสม  วังบัวทอง กระผมในฐานะประธานสภาขอขอบคุณท่านวิโรจน์ วงศ์เมฆ ที่ให้ความร่วมมือในการ 
ประธำนสภำเทศบำล ท างานและในการประชุมสภาโดยไม่เคยมีปัญหาอะไร และขอให้เพ่ือนประสบ

ความส าเร็จในการลงรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระผมขอเชิญคณะ
ผู้บริหารท่านนายกฯ กล่าวความรู้สึกต่อท่านวิโรจน์ วงศ์เมฆด้วยครับ 

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน กระผมนายกเทศมลตรี ขอแสดงความดีใจกับ 
นำยกเทศมลตรี คุณวิโรจน์ วงศ์เมฆ ที่ได้รับความไว้ใจจากพรรคการเมืองให้ลงรับเลือกตั้งและยินดีด้วย

กับคุณวิโรจน์ วงศ์เมฆ ที่มีความก้าวหน้าในการเล่นการเมืองอีกขั้นหนึ่ง และขอฝาก
หากได้รับโอกาสเป็น ส.ส. ผมขอฝากต าบลที่วังด้วย 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณนายกมากครับ และกระผมขอให้ท่านวิโรจน์ วงศ์เมฆได้ท าหน้าที่อย่างเต็มที่ใน 
ประธำนสภำเทศบำล การลงรับสมัคร ส.ส. ต่อไปมาเข้าวาระเรื่องอ่ืนๆ กันต่อนะครับ ท่านสมาชิกท่านอ่ืนมี

อะไรไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอพูด เรื่องถนนสายที่วัง - ถ้ าใหญ่ ซึ่งชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนจากการที่ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ถนนสายนี้เป็นถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เทศบาลต าบลที่วังไมไ่ด ้

/มีหน้าที่... 
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  มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เราต้องมารับผิดชอบเพราะอยู่ในพ้ืนที่ และขั้นตอนทั้งหมดได้
ผ่านที่ประชุมไปแล้วได้ตั้งงบประมาณไปแล้ว ขอให้นายกอธิบายรายละเอียดว่าขั้นตอน
ไปถึงไหนแล้วครับ 

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่ีอนุมัตโิครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซม  
นำยกเทศมลตรี ถนนสายดังกล่าว  เมื่อได้จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วก็ได้เกิดฝนตกหนักมาตลอดจน 

กระทั่งเกิดภัยพิบัติปลาบึก หลังจากนั้นมีบริษัทได้ส่งช่างมาดูและบอกว่างานมันน้อย 
และตอนนี้ก็ยังไม่ได้ค าตอบจากบริษัท คือไม่ใช่ผมเลือกท าโครงการใดโครงการหนึ่งทุก
โครงการยังไม่ได้ท า เรื่องเงินสะสมก็ได้ประกาศไปสองโครงการ หนึ่งคือประปาสาย
ดอนรัก สองคือถนนซอยบ้านลุงปิ่น และอยู่ประกาศหาผู้มาด าเนินงานอยู่ และผมจะ
ท าให้เสร็จก่อนสงกรานต์นี้ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กระผมก็ขอฝากด้วยว่าถนนสายนั้นเป็นถนนสายหลัก กลางค่ ากลางคืนอาจจะเกิด 
ประธำนสภำเทศบำล อุบัติเหตุได้ ขอให้แก้ไขเป็นการด่วน กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะ

ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

เลิกประชุม  15.00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังพิจำรณำตรวจสอบบันทึก 
กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่……………………. 
 

 
 

                 ลงชื่อ                                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจบันทึกกำรประชุมแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 

 
 

 

ลงชื่อ.........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                      สมาชิกสภาเทศบาต าบลที่วัง 
 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ..........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


