
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2563 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30  น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
........................................................ 

 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบรรจง จิตรเจือ ประธานสภาเทศบาล ฯ  บรรจง จิตรเจือ  
2 นายปัญญา     บุญเรือง รองประธานสภา ฯ ปัญญา   บุญเรือง  
3 นายสง่า      หอมสนิท สมาชิกสภาเทศบาล สง่า     หอมสนิท  
4 นายโสภณ    คล  าคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  คล ้าคล้าย  
5 นางศิริรัตน์   ทรงความดี สมาชิกสภาเทศบาล ศิริรัตน์  ทรงความดี  
6 นายสิทธิเดช  บุญแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล สิทธิเดช  บุญแก้ว  
7 นายชัยภัทร   ธนิสปภาพร สมาชิกสภาเทศบาล ชัยภัทร  ธนิสปภาพร  
8 จ.อ.แสวง    คชพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล แสวง   คชพันธ์  
9 นายถนอม บุญกอง สมาชิกสภาเทศบาล ถนอม บุญกอง  

10 นายชุติเดช หริ่งระรี ่ สมาชิกสภาเทศบาล ชุติเดช หริ่งระรี ่  
11 นางสาวบุญยานุช ทับทิม เลขานุการสภา ฯ บุญยานุช   ทับทิม  

 
 

คณะผู้บริหาร 
ล าดับท่ี ช่ือ  - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายบุญยอด  มาคล้าย นายกเทศมนตรี บุญยอด  มาคล้าย  
2. นายสุชาติ  บุญเรือง รองนายกเทศมนตรี สุชาติ  บุญเรือง  
3. นายประคอง คงหิรัญ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ประคอง คงหิรัญ  

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี ช่ือ  - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายสุวัฒน์ ปรีชนิด รักษาการผู้อ านวยการกองช่าง ฯ สุวัฒน์ ปรีชนิด  
2 นางธีรญา สุขารมณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ธีรญา สุขารมณ์  
3 นางวรรณา วงษ์ด าเนิน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ วรรณา วงษ์ด้าเนิน  

 
 
 
 
 
 



 
-2- 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30  น.  
 
 
 

นายบรรจง จิตรเจือ   : -สวัสดีครับสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทุกท่าน  และเจ้าหน้าท่ี              
(ประธานสภาเทศบาล)   ก่อนเข้าสู่ วาระการประชุมผมขอให้ทุกท่านยืนขึ นเพื่อแสดงความ
     ไว้อาลัยแด่นายสรายุทธ ทรัพย์สิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาด
     เจ้าส าราญ เขต 1 ท่ีเสียชีวิต เชิญทุกท่านยืนขึ นไว้อาลัย เวลา                
     1 นาทีครับ       

           

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 
 

 นายบรรจง จิตรเจือ   : -วันนี เป็นวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เมื่อมาครบองค์ประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)   ขอด าเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ สมัย

    สามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  2563 เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
    นะครับ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมตามท่ีแจ้งให้สมาชิกสภา
    เทศบาลได้ทราบแล้วนั น  

      
 

ระเบียบวาระที่ 2                                                                                                                      
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563                                   
เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563    

นายบรรจง จิตรเจือ                                                                                                             
(ประธานสภาเทศบาล ฯ )  : -ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
     ต าบลหาดเจ้าส าราญ ประธานสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ 
     สมัยแรก ประจ าปี 2563 ให้กับท่านสมาชิก ฯ ขอให้ท่านสมาชิก
     ตรวจดูว่ามีข้อความตอน ใดบ้างท่ีจะต้องแก้ไข 

 

 ท่ีประชุม      : -ไม่มีข้อความใดต้องแก้ไขครับ 
 

นายบรรจง จิตรเจือ       : -ถ้าไม่มีข้อความตอนใดต้องแก้ไข ผมก็ขอมติท่ีประชุมว่า 
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   เห็นชอบรายงานการประชุมครั งท่ีแล้ว โปรดยกมือด้วยครับ 
                    
 

ท่ีประชุม          : -มีมติเห็นชอบ ด้วยเสียง......9.......เสียง งดออกเสียง...1.. เสียง  
 สมาชิกอยู่ในที่ประชุม.....10......ท่าน 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  
 

- ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา                                                                        
4. 1. ญัตตินายกเทศมนตรี ฯ เร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ. 2561    

นายบรรจง จิตรเจือ   :  -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
(ประธานสภาเทศบาล)  
  

นายบุญยอด มาคล้าย        :                                                                                             
(นายกเทศมนตรี)   
 

ญัตตินายกเทศมนตรี 
 

เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑                      

เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ  

หลักการ 

- ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั งท่ี ๒ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพนั)  

- ตำมมติท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ สมัยวิสำมัญ ครั้งท่ี ๒ ประจ ำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินตำมเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 

   ๑. โครงกำรปรับปรุงวำงท่อระบำยน้ ำซอยเทศบำล ๑/๕ หมู่ท่ี ๑ ต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ  
อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขนำดกว้ำง ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร ยำว ๘๗.๐๐ เมตร ตำมแบบแปลน 
ของเทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ เป็นจ ำนวนเงิน ๒๕๗,๗๐๐ บำท 
 

   ๒. โครงกำรขุดลอกคลองระบำยน้ ำพร้อมดำดคอนกรีต สำยเลียบถนนสำยเทศบำล ๕ จำก 
สถำนีวิทยุเรือ – คลองดี ๑๙ หมู่ท่ี ๕ ต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขนำดปำกคลองกว้ำง  
๓.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร หนำ ๐.๐๕ เมตร ยำว ๕๔๕.๐๐ เมตร และวำงเช่ือมทำงรวม ๗ แห่ง ใช้ท่อ  
คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๘๐ เมตร ยำว ๔๕.๐๐ เมตร ตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบล 
หำดเจ้ำส ำรำญ เป็นจ ำนวนเงิน ๘๗๙,๐๐๐ บำท (ขอเชิญเจ้ำหน้ำท่ีกองช่ำง ฯ ช้ีแจงรำยละเอียด) 
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นายสุวัฒน์ ปรีชนิด : -เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ขอเรียน 
(รักษาการผอ.กองช่าง)  ชี แจงดังนี ครับ  
 

เหตุผล 
    เนื่องจากโครงการทั ง ๒ โครงการ มีรายละเอียดรูปแบบ รวมถึงพื นท่ี ท่ีต้อง
    มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง ตามเหตุผลดังนี  
 

       ๑. โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน  าซอยเทศบาล ๑/๕ 
    หมู่ท่ี ๑ ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 
    ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของ
    เทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ เป็นจ ำนวนเงิน ๒๕๗,๗๐๐ บำท ตำม 
    รูปแบบรำยกำรเดิมนั้นใช้ช่ือเป็นโครงกำรปรับปรุงวำงท่อระบำยน้ ำ ซึ่ง 
    ขัดแย้งกับรายละเอียดในรูปแบบท่ีเป็นรางระบายน  า คสล. รูปตัวยู ส่วน
    ขนาดความกว้าง  ความยาว รวมถึงงบประมาณ ยังคงใช้รูปแบบเดิม 

 
       ๒. โครงกำรขุดลอกคลองระบำยน้ ำพร้อมดำดคอนกรีต 

    สำยเลียบถนนสำยเทศบำล ๕ จำกสถำนีวิทยุเรือ – คลองดี ๑๙ หมู่ท่ี ๕ 
    ต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขนำดปำกคลองกว้ำง 
    ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย๑.๕๐ เมตร หนำ ๐.๐๕ เมตร ยำว ๕๔๕.๐๐ เมตร 
    และวำงเช่ือมทำงรวม ๗ แห่ง ใช้ท่อคสล. มอก.ชั้น ๓ ขนำด  
    เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๘๐ เมตร ยำว  ๔๕.๐๐ เมตร ตำมแบบแปลนของ 
    เทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ เป็นจ ำนวนเงิน ๘๗๙,๐๐๐ บำท ตำม 
    รูปแบบรำยกำรเดิมได้ก ำหนดจุดเริ่มต้นโครงกำรบริเวณคันคลอง ดี๑๙ 
    ส้ินสุดบริเวณสถำนีวิทยุติดต่อเรือระยะทำงยำวรวม ๕๔๕.๐๐ เมตร จำก
    กำรตรวจสอบแนวเขตต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับแนวเขต
    ต ำบลหนองขนำน พบว่ำจุดเริ่มต้นโครงกำรบริเวณคันคลองดี๑๙ มำตำม
    แนวถนนด้ำนทิศใต้ระยะทำง ๑๗๘.๐๐ เมตรอยู่ในพื้นท่ีของต ำบลหนอง
    ขนำน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง 
    งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเปล่ียนแปลง
    รูปแบบรำยกำร ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
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     ข้อความเดิม 
      - เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  

    ๒๕๖๑ กองช่ำงเทศบำลแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน  
    หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและ
    ส่ิงก่อสร้ำง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงวำงท่อระบำยน้ ำซอยเทศบำล ๑/๕ หมู่
    ท่ี ๑ ต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขนำดกว้ำง ๐.๗๐ 
    เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร ยำว ๘๗.๐๐ เมตร ตำมแบบแปลนของ 
    เทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ เป็นจ ำนวนเงิน ๒๕๗,๗๐๐ บำท  (เป็น 
    โครงกำรท่ีตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
     แนวทำงท่ี ๑ งำนด้ำนคมนำคมและกำรขนส่งก่อสร้ำง 

     ปรับปรุงบ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ พัฒนำระบบ 
    จรำจร เป้ำหมำยด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   
    หน้ำ ๘๐)  

 

     - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    ๒๕๖๑ กองช่างเทศบาลแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 
    งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง  
    สาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายน  าดาดคอนกรีตสาย
    เลียบถนนเทศบาล ๕ จากสถานีวิทยุเรือ – คลองดี ๑๙ หมู่ท่ี ๕ ต าบลหาด
    เจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดปากคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
    ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร และวางท่อ
    เช่ือมทางรวม ๗ แห่ง ใช้ท่อ คสล. มอก.ชั น๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ 
    เมตร ยาวรวม ๔๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหาดเจ้า
    ส าราญ เป็นจ านวนเงิน ๘๗๙,๐๐๐ บาท (เป็นโครงการท่ีตอบสนองต่อ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน แนวทางท่ี ๒ พัฒนาแหล่งน  า
    และระบบประปา เป้าหมายด าเนินการตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑-
    ๒๕๖๔ หน้า ๙๐) 
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  ข้อความใหม่ 
 

   - เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
   ๒๕๖๑ กองช่ำงเทศบำล แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน 
   หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและ
   ส่ิงก่อสร้ำง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงรำงระบำยน้ ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 
   เทศบำล ๑/๕ หมู่ท่ี ๑ ต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
   ขนำดกว้ำง ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร ยำว๘๗.๐๐ เมตร ตำมแบบ
   แปลนของเทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ เป็นจ ำนวนเงิน ๒๕๗,๗๐๐ บำท  

     (เป็นโครงกำรท่ีตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
    แนวทำงท่ี ๑ งำนด้ำนคมนำคมและกำรขนส่ง ก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ
    ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ พัฒนำระบบจรำจร เป้ำหมำย 

     ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้ำ ๘๐)  
 

      - เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
    ๒๕๖๑ กองช่ำงเทศบำล แผนงำนกำรเกษตร งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำ
    ไม้ งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงส่ิง 
    สำธำรณูปโภค เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขุดลอกคลองระบำยน้ ำพร้อมดำดคอนกรีต 
    สำยเลียบถนนสำยเทศบำล ๕ จำกบริเวณเขตต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ –  
    บริเวณศำลำหมู่บ้ำน (ศำลำรำษฎร์พัฒนำ) หมู่ท่ี ๕ ต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ 
    อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขนำดปำกคลองกว้ำง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย 
    ๑.๕๐ เมตร หนำ๐.๐๕ เมตร ยำว ๕๑๐.๐๐ เมตร และวำงท่อเช่ือมทำง
    รวม ๖ แห่ง ใช้ท่อ คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๘๐ เมตร 
    ยำวรวม ๕๕.๐๐ เมตร ตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ 
    เป็นจ ำนวนเงิน ๘๗๙,๐๐๐ บำท (เป็นโครงกำรท่ีตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
    ท่ี ๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน แนวทำงท่ี ๒ พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบ
    ประปำ เป้ำหมำยด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  

     หน้ำ ๙๐) 
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    กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมำณ- ข้อ ๒๙ กำรแก้ไข
   เปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
   ส่ิงก่อสร้ำงท่ีท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง 
   สถำนท่ีก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  

      - ข้อ ๓๑ กำรโอน กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ 
    รำยกำรท่ีได้เบิกตัดปี หรือขยำยเวลำให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท ำได้ต่อเมื่อ 
    ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยำยเวลำเบิกตัดปี 

     จึงขอเสนอญัตตินี้มำเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำล ฯ 

    ต่อไป 

นายบรรจง จิตรเจือ  : -ไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ               
(ประธานสภาเทศบาล) 

นายโสภณ คล  าคล้าย  :                                                                                                
(สมาชิกสภา ฯ เขต 2)                                                                                            

 ท่ีประชุม   : -ไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 

นายบรรจง จิตรเจือ   : -ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมท่านใดให้         
(ประธานสภาเทศบาล)   ความเห็นชอบและอนุมัติญัตติดังกล่าวคือ ญัตติขออนุมัติแก้ไข
     เปล่ียนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
     พ.ศ. 2561  โปรดยกมือด้วยครับ                                                                                                                                                                                                 

ท่ีประชุม   : -มีมติรับทราบ ด้วยเสียง……9… เสียง งดออกเสียง.1.. เสียง 
     (ประธานสภา ฯ) สมาชิกอยู่ในท่ีประชุม...10....ท่าน 

4.2  ญัตตินายกเทศมนตรี                                                                                               
เรื่อง  การมอบหมายตัวแทนสมาชิกสภาเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล        
ต าบลหาดเจ้าส าราญแทนผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

นายบรรจง จิตรเจือ  :      -ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ                                                                                                        
(ประธานสภาเทศบาล) 
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ญัตตินายกเทศมนตรี 

เรื่อง  การมอบหมายตัวแทนสมาชิกสภาเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล        
ต าบลหาดเจ้าส าราญแทนผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

คณหลักการ 

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  สมัยสามัญสมัยท่ี  3 ครั้ ง ท่ี  2                 
ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ได้มีมติมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 2 ราย                       
ได้แก่ นายสิทธิเดช  บุญแก้ว  และ นายสรายุทธ  ทรัพย์สิน  เข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ประกอบกับค าส่ังเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  ท่ี  305/2561                              
ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2561  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล           
หาดเจ้าส าราญ ได้แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลท้ังสองรายเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ               
โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี นับแต่วันท่ีออกค าส่ังแต่งต้ัง (ครบวาระวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565) 
(เชิญเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงรายละเอียด) 

นางธีรญา สุขารมณ์  : -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนช้ีแจงดังนี้ค่ะ 

    เหตุผล  ด้วยสมาชิกสภาฯ ท่ีสภามอบหมายเข้าเป็น  
     คณะกรรมการกองทุนฯ รายนายสรายุทธ  ทรัพย์สิน  ได้เสียชีวิต
     ลง เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  2563  จึงเป็นการพ้นจาก 
     ต าแหน่งกรรมการก่อนครบวาระตามประกาศคณะกรรมการ 
     หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
     หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.2561 ข้อ 14  
     กรรมการตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) 
     นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง ใน
     กรณีดังต่อไปนี้ (1) ตาย  ประกอบกับ ข้อ 13 วรรคสาม ในกรณี
     ท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ 
     ด าเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบ
     วัน นับแต่วันท่ีต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลงตามหลักเกณฑ์ท่ี 
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   ส านักงานก าหนดในข้อ 12  วรรคสามหรือวรรคส่ีแล้วแต่กรณี  
     ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรม
     การซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง
     ก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการคัดเลือก
     หรือแต่งต้ังกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ให้
     คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลือยู่ เพื่อให้
     การด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหาด
     เจ้าส าราญเป็นไป  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน 
     สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน 
     สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.2561 จึงขอให้สภา 
     เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญด าเนินการคัดเลือกและมอบหมาย
     สมาชิกสภา จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ 
     แทนผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  

   จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบให้ด าเนินการตาม
     เสนอ 

นายบรรจง จิตรเจือ  : -เชิญท าการคัดเลือก โดยการเสนอช่ือสมาชิกสภาจ านวน 1 ท่าน   
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   ครับ 

(นายชุติเดช หริ่งระรี่)  : -ผมนายชุติเดช หริ่งระรี่ ขอเสนอ นายชัยภัทร ธนิสปภาพร ครับ                 
(สมาชิกสภา ฯ เขต 2) 

นายบรรจง จิตรเจือ  : -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ                                                               
(ประธานสภาเทศบาล ฯ )  

นายถนอม บุญกอง  : -ผมนายถนอม  บุญกอง  ขอรับรอง   ครับ                         
(สมาชิกสภา ฯ เขต 1) 

นายแสวง คชพันธ์  : -ผมนายแสวง คชพันธ์ ขอรับรองครับ                                           
(สมาชิกสภา ฯ เขต 1)    

นายบรรจง จิตรเจือ  : -มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ                                             
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)     

ท่ีประชุม   :  -ไม่มีท่านใดเสนอท่านอื่น ๆ           
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 นายบรรจง จิตรเจือ  :         - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  ตามมติท่ีประชุมเราก็ได้ตัวแทน
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)              สมาชิกสภาเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
     สุขภาพเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญแทนผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อน
     ครบวาระ  คือ นายชัยภัทร ธนิสปภาพร  นะครับ 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี)                                                                                           
5.1 การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

นายบรรจง จิตรเจือ  :        -เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ราย นายสรายุทธ ทรัพย์สิน        
(ประธานสภาเทศบาล)          ซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
     ประชุมตามมติสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ในการประชุม
     สภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  ครั งแรก เมื่อวันท่ี 1 เดือน 
     ตุลาคม  2555 ได้เสียชีวิตลงในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563  
     ดังนั น จึงต้องมีการเลือกผู้ท าหน้าท่ีแทนดังกล่าว เชิญเลขานุการ
     สภา ฯ ชี แจงระเบียบ ฯ ครับ 

นางสาวบุญยานุช ทับทิม  : -ชี แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
(เลขานุการสภา ฯ)   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
     2554  ข้อ 106  “กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ีเมื่อ             
     (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น  
     (๒) ตาย                                                                 
     (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั นสิ นสุดลง                    
     (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ นใหม่หรืองานท่ีได้รับ 
        มอบหมาย เสร็จสิ นลง                                                                        
     (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าท่ี” 

     ตามระเบียบท่ีกล่าวข้างต้นประกอบกันนั น ประกอบกับสมาชิกท่ี
     ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสียชีวิต ดังนั น 
     สภาเทศบาล ฯ ต้องเลือกเพื่อแต่งตั งคณะกรรมการตรวจรายงาน
     การประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมต่อไป 

นายถนอม บุญกอง  : -ขอเสนอสมาชิกสภา นางศิริรัตน์ ทรงความดี เป็นคณะกรรมการ
(สมาชิกสภา ฯ เขต 1)   ตรวจรายงานการประชุมครับ 

นายบรรจง จิตรเจือ  : -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ                                                       
(ประธานสภาเทศบาล ฯ) 
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นายชุติเดช หริ่งระรี ่  : -ผมขอรับรองครับ (ยกมือ)                     
(สมาชิกสภา ฯ เขต2) 

นายสิทธิเดช บุญแก้ว  : -ผมขอรับรองครับ (ยกมือ)                                               
(สมาชิกสภา ฯ เขต 2) 

นายบรรจง จิตรเจือ  : -มีผู้รับรองถูกต้อง ครับ   มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอช่ือท่าน
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   อื่นอีกหรือไม่ครับ    เมื่อไม่มี สรุปว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี มี
     มติเห็นชอบให้สมาชิกสภา นางศิริรัตน์ ทรงความดี เป็น 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  

ท่ีประชุม   : -รับทราบ 

นายบรรจง จิตรเจือ  : -มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอต่อท่ีประชุม
(ประธานสภาเทศบาล)   หรือไม่ หรือตามงานเก่า ๆ เชิญได้นะครับ  

นายถนอม บุญกอง  : -ตามงานเก่าท่ีเคยอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไป ยังไม่เห็นท าอะไรเลย 
(สมาชิกสภา ฯ เขต 1)    

นายบุญยอด มาคล้าย  : -ขอให้กองช่าง ฯ ช้ีแจง ผมต้องขออนุญาตไปช้ีแจงท่ีจังหวัด  ในส่วน
(นายกเทศมนตรี)    ของ ท่ีได้งบประมาณก่อสร้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางพร้อม 
     ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเพชรบุรี – หาดเจ้าส าราญ  
     งบประมาณ ประมาณเจ็ดล้านกว่าบาท ส่วนในตัวนี้ก็ก าลัง 
     ด าเนินการขุดลอกคลองท าเรื่องขออนุญาตชลประทาน ก็เร่งทุกวัน
     ครับ ปัญหามันมีอยู่ว่ามีคนท างานคนเดียวคือช่างวัฒน์ งานก็ช้านิด
     หนึ่ง ผมพยายามหาคนข้างนอกมาช่วย พยายามท าให้เร็วท่ีสุด  

นายบรรจง จิตรเจือ  : ฟัง ๆดู นายกก าลังบอกว่ากองช่าง ฯ มีเจ้าหน้าท่ีน้อย ไม่เพียงพอใช่
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   ไหมครับ แล้วท าไมไม่ท ากรอบเพิ่มครับ หรือถามพรรคพวก 

นายบุญยอด มาคล้าย  : มาเลยครับ ถ้าท่านใดมีพรรคพวกให้มาได้ครับ ผมอยากได้มาก  
(นายกเทศมนตรี)    จะได้มาช่วยช่างวัฒน์ มาได้ครับ มาเลยไม่รู้เป็นอะไรไม่มีใครอยาก
     มาหาดเจ้า  เอาเป็นว่าผมขออนุญาตในท่ีประชุมนะครับ มีอะไรก็
     ฝากรองนายก ฯ ฝากช่างวัฒน์ ได้เลย 

นายแสวง คชพันธ์  : ไม่มีคนท างาน ท าไมไม่ขอไปท่ีกรม ฯ ครับ                                   
(สมาชิกสภา ฯ เขต 1) 
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นางสาวบุญยานุช ทับทิม  : กรณีท่ีต าแหน่งว่าง ได้ด าเนินการรายงานเพื่อขอใช้บัญชีในต าแหน่ง                                               
(เลขานุการสภา ฯ)   ท่ีว่างไปท่ีกรมส่งเสริม ฯ แล้วค่ะ 

นายบรรจง จิตรเจือ  : มันจะขับเคล่ือนไปได้อย่างไร ตอบแบบเดิมทุกครั้ง  ทางสภา ฯ ก็ให้
(ประธานสภาเทศบาล)   การอนุมัติไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมท า เมื่อก่อนอ้างโครงการจะท าไม่ได้ถ้า
     ไม่มีวิศวกรเซ็นต์รับรอง แต่ตอนนี้มาอ้างเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ  มี
     ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่

นายโสภณ คล้ าคล้าย  : ขยะข้างศาลพ่อหัวคลองจะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง เยอะมากมาท้ิงกันไว้ 
(สมาชิกสภา ฯ เขต 2) 

นายบรรจง จิตรเจือ  : จะฝากใคร นายกไม่อยู่ในท่ีประชุมแล้ว ฝากรองนายก ฯ สุชาติ            
(ประธานสภาเทศบาล ฯ)   นะครับ ช่วยด าเนินการแก้ไขให้ด้วย 

นายสุชาติ บุญเรือง  : ครับ ๆ                                                                                   
(รองนายกเทศมนตรี) 

นายบรรจง จิตรเจือ  : มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่  ก็คงไม่มีใครเสนออะไรอีก                                         
(ประธานสภาเทศบาล)   เพราะนายก ฯ ก็ไม่อยู่แล้ว ไม่รู้จะอย่างไง  

ท่ีประชุม   : ไม่มีอะไรแล้วครับ เพราะนายก ฯ ไม่อยู่ในท่ีประชุม 

นายบรรจง จิตรเจือ  : ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นในท่ีประชุมอีก ผมก็ขอปิดประชุม                                         
(ประธานสภาเทศบาล)   ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ สวัสดีครับ 

 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น.  

 

                     (ลงช่ือ)............................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                        
(นางวรรณา วงษ์ด าเนิน )                                                                                                           

นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 

                          (ลงช่ือ)........................................ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม                                      
( นางสาวบุญยานุช ทับทิม)                                                                                                 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันท่ี……....เดือน พฤษภาคม 2563 
 

 

       (ลงช่ือ) .............................................ประธานตรวจบันทึกรายงานการประชุม                             
          (นายถนอม บุญกอง) 

 

       (ลงช่ือ)............................................ กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม                                              
         (นางศิริรัตน์ ทรงความดี) 

 

    (ลงช่ือ)............................................ กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม                                                  
     (นายปัญญา บุญเรือง) 
 

รายงานการประชุมสภา สภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  ได้ให้การรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั งท่ี 1  เมื่อวันท่ี      เดือนพฤษภาคม 2563   

 

 

 

    (ลงช่ือ) .............................................................                                                            
           ( นายบรรจง จิตรเจือ )                                                  
          ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
 



   

 

 


