
รายงานการประชุมของสภาเทศบาลต าบลชุมโค 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชุมโค 

…………………………………. 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายทรงชัย  อยู่เย็น ประธานสภาเทศบาลฯ  ทรงชัย  อยู่เย็น  
2 นายภูดินันท์  แสงสว่าง รองประธานสภาเทศบาลฯ  ภูดินันท์  แสงสว่าง  
3 นายไพฑูรย์  พิทักครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไพฑูรย์  พิทักครุฑ  
4 นายสุภวัฒน์  จันทร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สุภวัฒน์  จันทร  
5 นายธงชัย  ร่มวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ธงชัย  ร่มวิเชียร  
6 นางปริทรรศ  เมฆอ าพล สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปริทรรศ  เมฆอ าพล  
7 นายธีระ  ปิยวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ธีระ  ปิยวัฒน ์  
8 นายโกศล  ชุบค า สมาชิกสภาเทศบาลฯ  โกศล  ชุบค า  
9 นายพรสวรรค์  ใจตรง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พรสวรรค์  ใจตรง  

10 นายสุวัชช์  ขยายแย้ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สุวัชช์  ขยายแย้ม  
11 นายมนัต  ชูเยาว์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  มนัต  ชูเยาว์  
12 นายประภาส  นุ่นสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ประภาส  นุ่นสุข  
13 นายประจวบ  มิตร์วงษา เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประจวบ  มิตร์วงษา  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าประชุม (ผู้บริหารฯ) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีฯ ชลิต  ชุมเกษียร  
 

ผู้เข้าประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ/ผอ.กอง/ข้าราชการ/ผู้น าชุมชน/ประชาชนทั่วไป) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนพพร  อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชุมพร 

นพพร  อุสิทธิ์  

2 ร.ต.ธีระวิทย์  ภิญโญ รองหัวหน้ากลุ่มงานประสาน 
ความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด
ชุมพร 

ธีระวิทย์  ภิญโญ  

3 ร.อ.มานพ  กัลยา รองหัวหน้าชุดขุนด่าน 
กอ.รมน.จังหวัดชุมพร 

มานพ  กัลยา  

4 จ่าสิบเอกวัฒนา พิทักษ์วงศ์ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร วัฒนา พิทักษ์วงศ์  
5 นายสุกิจ  สายัณห์ ผู้อ านวยการกองช่าง สุกิจ  สายัณห์  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
6 นายสมภพ  นิลภักดิ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้  

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 

สมภพ  นิลภักดิ ์  

7 นายปกรณ์วิช  มีสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
 

ปกรณ์วิช  มีสมบัติ  

8 นางสาวธิษณารินทร์ เหลืองจิรโชติกาล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

ธิษณารินทร์ เหลืองจิรโชติกาล  

9 พันจ่าเอกสุทธิพร  แสงสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

สุทธิพร  แสงสุวรรณ  

10 นางสาววิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ ประชาชนท่ัวไป 
 

วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ  

11 ร้อยตรีดุษฎี  จินดาพรหม ประชาชนท่ัวไป 
 

ดุษฎี  จินดาพรหม  

12 นางสาวอุษา  ดอกไม้จีน ประชาชนท่ัวไป 
 

อุษา  ดอกไม้จีน  

13 นายเสริญ  อาจอ่อนศรี ประชาชนท่ัวไป 
 

เสริญ  อาจอ่อนศรี  

14 นายอัถวุฒิ  ครุฑปักศรี เจ้าหน้าท่ีบริษัท เบทาโกร
(BETACRO GROUP) 

อัถวุฒิ  ครุฑปักศรี  

15 นายชาติวุฒิ  พลนิล เจ้าหน้าท่ีบริษัท เบทาโกร
(BETACRO GROUP) 

ชาติวุฒิ  พลนิล  

16 นางสาวนฤมล  ลือชัย จนท.โครงการมหาวิทยาลัยสู่
ต าบล “สร้างรากแก้วให้
ประเทศ” (U2T) 

นฤมล  ลือชัย  

17 นายวศิน  สมกาญจนา จนท.โครงการมหาวิทยาลัยสู่
ต าบล “สร้างรากแก้วให้
ประเทศ” (U2T) 

วศิน  สมกาญจนา  

18 นางวรีร์  ศรีปองพันธ์ จนท.โครงการมหาวิทยาลัยสู่
ต าบล “สร้างรากแก้วให้
ประเทศ” (U2T) 

วรีร์  ศรีปองพันธ์  

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
    นายประจวบ มิตร์วงษา ปลัดเทศบาลต าบลชุมโค  ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ
   สภาเทศบาลต าบลชุมโค ได้ตรวจนับสมาชิกท่ีมาประชุม โดยมีสมาชิกสภา ฯ         
   มาประชุมทั้งสิ้น   12 ท่าน  ครบองค์ประชุม  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ได้เชิญ        
   นาย ทรงชัย  อยู่เย็น ประธาน สภาเทศบาลต าบลชุมโค จุดธูป เทียนบูชาพระ                
   รัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลชุมโค  ในการประชุมสมัยสามัญ  
   สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 และด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบลชุ มโค
   ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  เรียนท่านสมาชิกเทศบาลต าบลชุมโค           
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชุมโค หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานต่างๆ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล
ชุมโค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการ 
   ประชุมสภาเทศบาลต าบลชุมโค ครั้งแรก ประจ าปี 2564   ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับท่าน
   สมาชิกสภาฯล่วงหน้าไปแล้ว ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลต าบลชุมโค 
 

นายประจวบ มิตร์วงษา ปลัดเทศบาลต าบลชุมโค เรียนท่านประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรอง 
รายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลชุมโค ครั้งแรก ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชุมโค รายละเอียด
รายงานการ ประชุมมีทั้งสิ้น 9 หน้า หากมีการแก้ไขถ้อยค า ขอให้ท่านสมาชิกแก้ไข  
ในที่ประชุมและขอมติรับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมเชิญครับ หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม 

 

นายประจวบ มิตร์วงษา ปลัดเทศบาลต าบลชุมโค  ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมฯหน้า 8 บรรทัดที่ 5  
เพ่ิมเติมข้อความ “หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น” หลังข้อความ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค มีสมาชิก สภาฯท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี
ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชุมโค ครั้งแรก ประจ าปี 2564 
สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชุมโค ครั้งแรก ประจ าปี 
2564  จ านวน 11 เสียง  (นายภูดินันท์  แสงสว่าง , นายไพฑูรย์  พิทักครุฑ , นายสุภวัฒน์  
จันทร , นายธงชัย  ร่มวิเชียร , นางปริทรรศ  เมฆอ าพล , นายธีระ  ปิยวัฒน์ , นายโกศล ชุบค า ,    
นายพรสวรรค์  ใจตรง , นายสุวัชช์  ขยายแย้ม นายมนัต ชูเยาว์ และนายประภาส  นุ่นสุข) 

 ไม่เห็นชอบ   -  เสียง    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภา
ท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ  

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 ระเบียบวาระท่ี 5.1 นายกเทศมนตรีต าบลชุมโคแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล

ต าบลชุมโค  เชิญท่านชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค แถลงนโยบาย  
ต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
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นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล และผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ค าแถลงนโยบายของข้าพเจ้านายชลิต  ชุมเกษียร 
นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค ต่อสภาเทศบาลต าบลชุมโค วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี
ประกาศลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล  
ชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประกาศให้ข้าพเจ้า นายชลิต  ชุมเกษียร เป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลชุมโค นั้น 

  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พุทธศักราช 2562 มาตรา 48 ทศ ซึ่งได้ก าหนดให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ 

  ท่านประธานสภาฯที่เคารพ บัดนี้กระผมและคณะได้ก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานและพัฒนาเทศบาลต าบลชุมโคเพ่ือด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลชุมโคภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย “9 
พร้อม พร้อมก้าว พัฒนาชุมโค”ที่ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชนและจะเป็นหลักในการ
บริหารงานส าหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้ 
1.นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1.1 พร้อมบริหารงานโดยความโปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  
ตรวจสอบได้ 

1.2 พร้อมพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและเท่าเทียมกัน 

1.3 พร้อมประสานงานและร่วมงานกับกลุ่มองค์กรและหน่วยงานต่างๆ     
ทั้งในและนอกต าบลแบบบูรณาการ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน 
2.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนน 
สะพาน ให้มีคุณภาพในการสัญจร และขนส่งผลผลิตต่างๆ 

 2.2 พร้อมจัดระบบประปาให้เพียงพอทั่วถึง ปรับปรุงแหล่งน้ า และ
พัฒนาการสร้างฝายน้ าล้น 

 2.3 พร้อมปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
3. นโยบายด้านการท่องเที่ยว 

 3.1 พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวต าบลชุมโค สู่ “ชุมโค นิเวศทัศนาจร” 
แบบวิถีใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกิจกรรมเชิงนิเวศน์ รวมไปถึงการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามมาตรฐาน เชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ      
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ทั้งต าบล มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตามหลักการเว้นระยะห่างทาง
สังคม เที่ยวสนุก ปลอดภัย ห่างไกล เชื้อไวรัส Covid – 19  

  3.2 พร้อมสานต่อ ส่งเสริมและพัฒนาโครงการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวต าบลชุมโค “เที่ยวด้วยรักษ์ รู้จักวิถี ชมของดีชุมโค” อย่างต่อเนื่อง 

4. นโยบายด้านการกีฬา 
 4.1 พร้อมสานต่อ ส่งเสริมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล      
“ชุมโคคัพ”อย่างต่อเนื่อง 
 4.2 พร้อมน าร่อง “สนามกีฬาหมู่บ้าน ต้านยาเสพติด” ส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชนหันมาสนใจเล่นกีฬาเพ่ือห่างไกลยาเสพติด   
 4.3 พร้อมส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาประเภทบุคคล แบบการ     
สะสมระยะทาง สะสมชั่วโมง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  Covid – 19 ซึ่งจะต้องมีการเว้นระยะห่างทาง

สังคม เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน การเล่นเซิร์ฟสเก็ต เป็นต้น 
5.นโยบายด้านความปลอดภัย 
 5.1 พร้อมน าร่องโครงการต าบลปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณจุด
เสี่ยงทั้งต าบล เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
 5.2 พร้อมจัดระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาการตลอด 24 ชม. 
 5.3 พร้อมพัฒนาระบบปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัย ให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว  
 5.4 พร้อมส่งเสริมเครือข่าย อปพร.ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมให้บริการด้าน
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
6.นโยบายด้านสุขอนามัย 
 6.1 พร้อมปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพต าบลชุมโค “ Chumco wellness 
Centet” รองรับการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 และ

สถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดต่ออ่ืนๆ 
 6.2 พร้อมเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพดี แข็งแรง โดยการร่วมมือและ
ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ในการส่งเสริมดูแลให้ความรู้
ด้านสุขภาพ 
 6.3 พร้อมบริหารจัดการขยะให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการ
รณรงค์สร้างจิตส านึก เรื่องความสะอาด  
7.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 7.1 พร้อมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โดยสนับสนุนทางด้านวิชาการให้กลุ่ม
อาชีพต่างๆ และผู้มีรายได้น้อยผลักดันโครงการ “ 1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภัณฑ์
ชุมชน”  
 7.2 พร้อมส่งเสริมจัดอบรมโครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
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 7.3 พร้อมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการประกอบอาชีพ เตรียมพร้อมก้าว
เข้าสู่ยุคระบบอัจฉริยะ เพื่อเพ่ิมผลผลิต การบริหารจัดการและช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

  8. นโยบายด้านการศึกษา 
 พร้อมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลชุมโคให้มีมาตรฐาน 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ “การศึกษายุคใหม”่ ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

  9. นโยบายด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
พร้อมสืบสานส่งเสริม รวมถึงการอนุรักษ์ขนบประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนาในต าบล 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอยืนยันกับสภาเทศบาลต าบลชุมโค    
ว่าการก าหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง 
ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แต่การที่นโยบายของ
กระผมและคณะจะด าเนินไปตามเป้าหมายได้นั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วม
แรง ร่วมใจจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล รวม
ไปถึงพ่ีน้องประชาชน ได้ช่วยกันสนับสนุนแนวนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติและ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนต าบล
ชุมโคสืบไป ขอบคุณครับ   
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 ระเบียบวาระท่ี 5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบโครงการปรับปรุง

ขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าท่าอากาศยานชุมพร  

นายประจวบ มิตร์วงษา ปลัดเทศบาลต าบลชุมโค  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 
5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบโครงการปรับปรุงขยายถนน            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าท่าอากาศยานชุมพร  ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย มท 0808.1/
ว502 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด             
ด้วยส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2548 ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เช่น อาคารที่พัก
อาศัย อาคารอเนกประสงค์ อาคารจ าหน่ายสินค้า ศูนย์กีฬาเป็นต้น 
กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติแนวทางดังนี้  กรณีการรับโอน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการ  ดังนี้ 3.1 การรับโอน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรณีมีผู้
อุทิศพัสดุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามใน ข้อ 9 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  3.2 การรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่รับโอนมา สภาพของทรัพย์สิน อายุการใช้งาน การซ่อมแซม และการ
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บ ารุงรักษา ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการ  
ด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่เป็นต้น หนังสือด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1628 
ถึงส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัด ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยข้อ
หารือของกระทรวงมหาดไทยในประเด็นเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 จ านวน 
3 ประเด็นดังนี้ ประเด็นที่ 1 การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น มาตรา 
3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับกรณีอ่ืนที่ไม่ได้เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุก็ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้
สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือ
มีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิ่งนั้นๆ  ได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  ในส่วนของ
ทางหลวงชนบทเรื่องส่งมอบโครงการปรับปรุงขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เข้าท่าอากาศยานชุมพรขนาดกว้าง 12 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร หนา 
0.05เมตร  หมู่ที่ 2,6 ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตามท่ีแขวงทาง
หลวงชนบทชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพ่ือด าเนินโครงการ
ปรับปรุงขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าท่าอากาศยานชุมพร ขนาดกว้าง 12 
เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร หนา 0.05เมตร  หมู่ที่ 2,6 ต าบลชุมโค อ าเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร นั้น แขวงทางหลวงชนบทชุมพร ได้ด าเนินโครงการดังกล่าว
แล้วเสร็จ จึงขอส่งมอบให้ส านักงานเทศบาลต าบลชุมโคไว้ใช้ประโยชน์และดูแล
บ ารุงรักษา พร้อมนี้ได้ส่งบันทึกการส่งมอบ-รับมอบ จ านวน 2 ฉบับเพ่ือพิจารณาลง
นามรับมอบ และกรุณาน าส่งแขวงทางหลวงชนบทชุมพร จ านวน 1 ฉบับ เพื่อจะได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด 
 

นายสุกิจ  สายัณห์ ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา   เรื่องการส่งมอบโครงการปรับปรุง
ขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าท่าอากาศยานชุมพร ของแขวงทางหลวงชนบท
ชุมพร ได้มอบทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในสายทางท้ังหมดโครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าท่าอากาศยานชุมพร ขนาดกว้าง 12 เมตร ระยะทาง 
2.400 กิโลเมตร หนา 0.05เมตร  หมู่ที่ 2,6 ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร รายละเอียดการก่อสร้าง งานปรับปรุงขยายถนนผิวทาง Asphaltic 
Concrete กม.ที่ 1+225 ถึง  กม.ที่ 3+625 ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 2.50 ม. ระยะก่อสร้าง 2.400 กม. งานก่อสร้างสะพาน คสล. ความ
กว้าง 12.00 ม. ยาว 36.00 ม. (12+12+12) งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง 
จ านวน 58 ต้น ก่อสร้างทางเชื่อม พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,700 ตรม. 
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นายธีระ  ปิยวัฒน์ สมาชิกสภาฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมอยากจะสอบถามว่า
ทั้ง 2 โครงการนี้เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ ส าหรับความคิดของผมผู้รับเหมามีการ
ประกันสัญญาประมาณ 2 ปีเสร็จสิ้น ส าหรับกรณีสระน้ าประมาณ 1 ปี ผมขอ
สอบถามในที่ประชุมว่าเราจ าเป็นต้องรับมอบ 2 โครงการนี้ในวันนี้เลยหรือไม่ ถ้าเรา
รอให้หมดประกันสัญญาก่อนแล้วค่อยรับมอบดีกว่าหรือไม่ เพราะถ้าเรารับมอบวันนี้     
ตามหนังสือส่งมอบเราจะต้องดูแลพร้อมซ่อมแซม ต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งตั้งไว้
ส าหรับซ่อมถนน กับซ่อมสระน้ า ซึ่งโครงการยังมีประกันสัญญาอยู่อีก 2 ปี เท่ากับ
เรารับภาระผูกพันให้กับเทศบาลฯ ตั้งแต่วันนี้  เราเอางบประมาณที่จะตั้งส าหรับค่า
ซ่อมบ ารุง 2 โครงการนี้น าไปพัฒนาในเขตเทศบาลต าบลชุมโค สร้างถนนให้กับช่อง
มุดหรือจุดอ่ืนๆดีกว่า การที่แขวงทางหลวงชนบทมาท าให้ต าบลชุมโคก็ดีอยู่แล้ว       
แต่ ณ วันนี้จะน าภาระมาให้เทศบาลฯแล้วตามความคิดเห็นของผม 

 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
  สมาชิกฯท่านอื่นมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ หากเห็นชอบรับมอบ

โครงการปรับปรุงขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าท่าอากาศยานชุมพร ขอให้
สมาชิกฯยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ไม่มีสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบ  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
  หากสมาชิกฯไม่เห็นชอบรับมอบโครงการปรับปรุงขยายถนนแอสฟัลท์   

ติกคอนกรีตเข้าท่าอากาศยานชุมพร ขอให้สมาชิกฯยกมือครับ 
มติที่ประชุม   สมาชิกฯไม่เห็นชอบ 9 เสียง ได้แก่  (นายภูดินันท์  แสงสว่าง ,นายไพฑูรย์  พิทักครุฑ ,  
   นายธงชัย  ร่มวิเชียร , นางปริทรรศ  เมฆอ าพล , นายโกศล  ชุบค า , นายพรสวรรค์  ใจตรง ,  
   นายสุวัชช์  ขยายแย้ม , นายมนัต  ชูเยาว์ และนายประภาส  นุ่นสุข ) 
  งดออกเสียง 2 ท่าน  ได้แก่ (นายธีระ  ปิยวัฒน์  และนายสุภวัฒน์  จันทร) 
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 ระเบียบวาระท่ี 5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบสิ่งก่อสร้างและ

ครุภัณฑ์ของระบบโครงการ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความย่ังยืน  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดครับ 

 

นายประจวบ มิตร์วงษา ปลัดเทศบาลต าบลชุมโค  ตามหนังสือกอ.รมน.ที่ นร 5100/278 ลงวันที่ 9 
เมษายน 2564 เรื่อง ขอให้พิจารณายืนยันการรับมอบสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของ
ระบบโครงการ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน กอ.รมน.ได้
ด าเนินการโครงการ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประจ าปี 
งบประมาณ 2562 โดยได้ด าเนินการจ้างด าเนินโครงการ การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนเพื่อความยั่งยืน จ านวน 1 งาน วงเงิน 63,350,000.-บาท (หกสิบสาม
ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563  
โดย กอ.รมน. มีความประสงค์ที่จะส่งมอบสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของระบบ
โครงการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ให้กับส่วนราชการใน
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พ้ืนที่ เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่
ก าหนดไว้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  ส านักส่งก าลังบ ารุง กอ.รมน.ได้ท าการตรวจสอบแล้ว ที่ตั้งโครงการฯ บ้าน
วังช้าง หมู่ที่ 4 ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว อยู่ในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร วงเงิน 7,897,000.-บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการด้านพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงขอความกรุณาให้ นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค
กรุณาพิจารณายืนยันความพร้อมในการรับมอบสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของ
โครงการ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืนประจ าปีงบประมาณ 
2562 ไว้ใช้งานต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถประสานงานได้
โดยตรงกับพันเอก เบญจพล  ประจง  

  โครงการ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ปีงบประมาณ 
2562 บ้านวังช้าง หมู่ที่ 4 ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร งบประมาณ 
7,897,000.-บาท  (ก่อสร้างฝายพร้อมประตูน้ าระบายทรายพร้อมระบบสูบน้ า
พลังแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกระจายน้ า และอาคารประกอบ ณ บริเวณบ้านวังช้าง 
จังหวัดชุมพร) 

 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  ขอเชิญเจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.ชี้แจงรายละเอียด 
 

ร.ต.ธีระวิทย์  ภิญโญ รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความม่ันคง  กอ.รมน. โครงการนี้สืบเนื่องมากจากปี 
พ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรได้เสนอพ้ืนที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อ
ความยั่งยืน มี 14 จังหวัด มีภาคใต้ 2 จังหวัด จังหวัดชุมพร และจังหวัดพัทลุง     
ที่เหลือเป็นภาคอ่ืน  วงเงินงบประมาณ 63,350,000.-บาท ในส่วนของเราได้
งบประมาณมา 7,897,000.-บาท ด าเนินการ 6 กิจกรรม  กิจกรรมที่ 1. ส ารวจ
ผังพื้นที่ตั้งโครงการ กิจกรรมที่ 2. งานขุดลอกด าน้ า  กิจกรรมที่ 3. งานก่อสร้าง
ฝายประตูระบายน้ า กิจกรรมที่ 4. งานก่อสร้างฐาน หอถังเก็บน้ า กิจกรรมที่ 5. 
งานท าฐานรับแสงอาทิตย์ท าโซล่าเซลล์ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ กิจกรรมที่ 6. งานติดตั้งท่อกระจายน้ า  และเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 
2562 กอ.รมน.ชุมพร ได้ท าประชาคมผ่านประชาคมท้ังหมด 14 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ชุมชนเห็นชอบการขุดลอกฝายกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และป้องกันน้ าท่วม ถือ
ว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ไม่กระทบหมู่บ้านอื่นข้างเคียง และหมู่บ้านข้างเคียงก็
สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าที่ขุดลอกฝายทั้งหมด 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,5,7 และ10 
งานก่อสร้างท ามาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2563 ตอนนี้
งานเสร็จสิ้นแล้ว  ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาฝนตกหนัก ก็มีการทดสอบงานวางถัง 
ระบบปิดเปิดไม่แข็งแรง ทางผู้รับเหมาได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางกอ.รมน.ได้มาตรวจเยี่ยมและมาประชุมที่หมู่ 4 
คลองวังช้าง ปลัดเทศบาลฯได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการท าโครงการนี้ให้
เข้มแข็งยั่งยืน และบัดนี้ถึงเวลาต้องส่งมอบให้ท้องถิ่นเพ่ือดูแลต่อไปเมื่อช ารุด เกิด
น้ าตื้นเขินจะได้น าเครื่องจักรกลเข้ามาแก้ไขให้ประชาชน ตอนนี้ถ้าเกิดการช ารุดจะมี
ประกันในการซ่อมแซม แต่เมื่อหมดประกันทางเทศบาลฯซึ่งเป็นผู้รับมอบต้องเข้าไป
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ดูแลซ่อมแซม  และขอน าเรียนว่าได้มีคณะกรรมการจากเทศบาลฯไปตรวจสอบ 
ได้แก่ ปลัดเทศบาลและช่างเทศบาลฯ  

 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  เชิญสมาชิกฯเสนอความเห็นครับ 
 

นายภูดินันท์ แสงสว่าง   สมาชิกสภาฯ  ขอให้เลื่อนการรับมอบไปก่อน เนื่องจากต้องใช้ช่างเทศบาลฯเข้าไป
ตรวจสอบก่อนว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่จริง 

 

นายสุวัชช์ ขยายแย้ม  สมาชิกสภาฯ  ฝายมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากมีดินสไลด์ด้านหน้า มีน้ ากัด
เซาะบางจุด   

 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  ขอมติที่ประชุมครับ  หากเห็นชอบรับมอบ
สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของระบบโครงการ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อ
ความยั่งยืน ขอให้สมาชิกฯยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเห็นชอบ   
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  ขอมติที่ประชุมครับ  หากไม่เห็นชอบรับมอบ
สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของระบบโครงการ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อ
ความยั่งยืน ขอให้สมาชิกฯยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม  สมาชิกฯไม่เห็นชอบ 9 เสียง ได้แก่  (นายภูดินันท์  แสงสว่าง ,นายไพฑูรย์  พิทักครุฑ ,  
   นายธงชัย  ร่มวิเชียร , นางปริทรรศ  เมฆอ าพล , นายโกศล  ชุบค า , นายพรสวรรค์  ใจตรง ,  
   นายสุวัชช์  ขยายแย้ม , นายมนัต  ชูเยาว์ และนายประภาส  นุ่นสุข ) 
  งดออกเสียง 2 ท่าน  ได้แก่ (นายธีระ  ปิยวัฒน์  และนายสุภวัฒน์  จันทร) 
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 ระเบียบวาระท่ี 5.4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปี  2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯแจ้งรายละเอียด 
 

นายประจวบ  มิตร์วงษา ปลัดเทศบาลต าบลชุมโค ระเบียบวาระท่ี 5.4 รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี  2563 ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชี้แจง
รายละเอียด 

 

นายปกรณ์วิช มีสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี  2563  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
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ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการและติดตามประเมินผลได้พิจารณา
ร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ด าเนินการ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังนี้  

 

 

ยุทธศาสตร ์ ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

งบประมาณ 

ที่จ่ายจริง 
หมายเหตุ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก สาย
แหลมแท่น หมู่ที่ 1 

1,772,000 1,772,000 
กันเงินตาม

โครงการในเทศ
บัญญัติ 2562 

2 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายคลองวังช้าง-น้ าตกทุ่งยอ หมู่ที่ 11 

2,840,000 2,840,000 
กันเงินตาม

โครงการในเทศ
บัญญัติ 2562 

3 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทรัพย์สมบูรณ์-มัสยิด หมู่ที่ 7 

1,879,000 1,879,000 
กันเงินตาม

โครงการในเทศ
บัญญัติ 2562 

4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายดอนทราย-คลองวังช้าง หมู่ที่ 10 

3,240,000 3,240,000 
กันเงินตาม

โครงการในเทศ
บัญญัติ 2562 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 5 ศูนย์ (ค้างจ่ายปี 2561) (งวดที่ 2-
3) 

299,700 299,700 

กันเงินตาม
โครงการในเทศ
บัญญัติ 2562 

6 โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 
ศพด.บ้านคลองวังช้าง 

650,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กันเงินตาม
โครงการในเทศ
บัญญัติ 2562 

7 โครงการก่อสร้างพื้นฐาน คสล.พร้อมปูกระเบื้อง 
ศพด.ช่องมุด 

84,200 84,200 
กันเงินตาม

โครงการในเทศ
บัญญัติ 2562 

8 โครงการก่อสร้างระบบประปากรองน้ าผิวดิน 
หมู่ที่ 2  

1,575,000 1,573,000 
โครงการตามเทศ
บัญญัติปี 2563 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อยู่เย็น หมู่ที่ 1 

580,000 393,000 
โครงการตามเทศ
บัญญัติปี 2563 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เขาใหญ่ 1 หมู่ที่ 5 

1,500,000 1,190,000 
โครงการตามเทศ
บัญญัติปี 2563 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย 2,000,000 อยู่ระหว่าง
โครงการตามเทศ
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โป่งแดง-ยายไอ๋ หมู่ที่ 4 ด าเนินการ บัญญัติปี 2563 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สวนสุข(โรงรม) หมู่ที่ 13  

3,000,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการตามเทศ
บัญญัติปี 2563 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายเอราวัณ-พรุค้อ หมู่ที่ 11 

1,872,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการตามเทศ
บัญญัติปี 2563 

รวมงบประมาณ 21,291,900 13,270,900  

รวม   13   โครงการ ด าเนินการ    13   โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ   0  โครงการ 

ยุทธศาสตร ์ ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

งบประมาณ 

ที่จ่ายจริง 
หมายเหตุ 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

1 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียงและคนไร้ที่พึ่ง 

30,000 -30,000 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

2 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงานด้านประสิทธิภาพและการสร้าง
เครือข่ายการดูแลและประเมินผลเบี้ย
ผู้ด้อยโอกาส 

150,000 109,300  

3 

ค่าส ารวจข้อมูลสัตว์และทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

20,000 -20,000 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

4 

โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

70,000 64,800  

5 โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินต าบลชุมโค 240,000 220,000  

6 โครงการเก็บขยะชายหาด(Big  Cleaning Day) 20,000 19,400  

7 โครงการบ้านสวย ร้านสะอาด หาดงาม 20,000 12,620  
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8 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แก่เยาวชน 

20,000 -20,000 
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

9 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 100,000 -100,000 
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

10 โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค 30,000 -30,000 
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

11 
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

220,000 160,000  

12 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้าง
จิตส านึกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

50,000 -50,000 
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

13 โครงการคลองสวย น้ าใส คนไทยมีความสุข 30,000 29,125  

14 โครงการปลูกป่าชุมชน 30,000 24,177.75  

15 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 
100,000 -100,000 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

16 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
50,000 -50,000 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร ์ ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

งบประมาณ 

ที่จ่ายจริง 
หมายเหตุ 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

(ต่อ) 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 
100,000 -100,000 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

18 โครงการเยาวชนจิตอาสาจัดการขยะ ท าดี
ด้วยหัวใจสร้างวินัยสู่ชุมชน 50,000 -50,000 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

19 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสตรี 

50,000 -50,000 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 
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20 โครงการอบรมนวดแผนโบราณและท าลูก
ประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 70,000 -70,000 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวมงบประมาณ 1,450,000 1,209,422.75  

รวม   20   โครงการ ด าเนินการ   20     โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ   0   โครงการ 

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
เด็กและเยาวชนต าบลชุมโค 

100,000 -100,000 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

2 โครงการอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 

299,200 188,700  

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 50,000 -50,000 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

4 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด) 

 

146,900 

 

77,970 

 

5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,670,000 2,429,906  

6 อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมศาสนา
อิสลาม 

30,000 30,000  

7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000 192,347  

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) 

735,000 486,700  

9 โครงการแข่งขันกีฬา ชุมโคคัพ 300,000 -300,000 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

10 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 100,000 -100,000 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

11 โครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ าเขาพลู 100,000 -100,000 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

12 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000 100,000  
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ยุทธศาสตร ์ ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

งบประมาณ 

ที่จ่ายจริง 
หมายเหตุ 

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ต่อ) 

13 โครงการจัดงานวันสงกรานต์,วันผู้สูงอายุ 50,000 -50,000 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

14 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 30,000 -30,000 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวมงบประมาณ 4,911,100 4,235,623  

รวม   14 โครงการ ด าเนินการ 14   โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ  0 โครงการ 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนารัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

รวมงบประมาณ - -  

รวม   0  โครงการ ด าเนินการ  0    โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ  0  โครงการ 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมอาชีพ และ
การท่องเท่ียว 

1 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ต าบลชุมโค 
400,000 -400,000 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า

ครุภัณฑ์ 

รวมงบประมาณ 400,000 400,000  

รวม   1 โครงการ ด าเนินการ  0    โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ   1 โครงการ 

ยุทธศาสตร ์ ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

งบประมาณ 

ที่จ่ายจริง 
หมายเหตุ 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ

1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลชุมโค 

150,000 -150,000 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 
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บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร 

2 โครงการ อปท.ร่วมใจบ ารุงรักษาแหล่งน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ฯในการพระบรมราชพิธีบรม
ราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 

120,000 52,675  

3 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนโครงการ
และรายงานการประชุม 17,100 -17,100 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า

ครุภัณฑ์ 

4 โครงการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษ ี 100,000 61,800  

5 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000 30,585  

6 โครงการการจัดประชุมประชาคม/
เทศบาลสัญจร 28,000 -28,000 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า

ครุภัณฑ์ 

รวมงบประมาณ 615,100 340,160  

รวม   6  โครงการ ด าเนินการ 6   โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ   0  โครงการ 

ยุทธศาสตร ์ ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

งบประมาณ 

ที่จ่ายจริง 
หมายเหตุ 

7.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1 
โครงการตั้งจุดคัดกรองหมู่บ้านเพื่อควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

40,000 37,060 
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

2 

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จุดคัดกรอง
ประจ าต าบลเพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอปะ
ทิว จังหวัดชุมพร 

20,000 4,100 
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

3 
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงในสถานศึกษา 
ชุมชน 

20,000 -20,000 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

4 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

150,000 -150,000 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

5 
โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม ่

35,000 27,670  

6 โครงการรณรงค์และป้องกันลดปัญหา 35,000 -35,000 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ค่า



~ 17 ~ 
 

อุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ครุภัณฑ์ 

7 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 30,000 -30,000 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ 

8 
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

15,000 15,000  

รวมงบประมาณ 345,000 288,830  

รวม   8  โครงการ ด าเนินการ 8   โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ   0  โครงการ 

งบกลาง 1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 12,662,400 12,276,000  

 2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,409,600 2,140,000  

 3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 180,000 157,500  

รวมงบประมาณ 15,252,000 14,573,500  

รวม 3 โครงการ ด าเนินการ 3   โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ   0  โครงการ 

   
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 ระเบียบวาระท่ี 5.5 เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดครับ  
. 

นายประจวบ มิตร์วงษา ปลัดเทศบาลต าบลชุมโค   
ระเบียบวาระท่ี 5.5 เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ ตามระเบียบฯ เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 ถึง 7 
คน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
ครับ 
 

นายปกรณ์วิช มีสมบัติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ระเบียบวาระท่ี 5.5 เลือกคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น เลือกจากสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 คน  คณะกรรมการของสภาฯได้หมด
วาระไป 3 คน ขอให้ที่ประชุมสภาฯคัดเลือกสมาชิกสภาฯกันเอง คัดเลือกมา 3 คน 
และสรุปผลการคัดเลือกครับ  
 

นางปริทรรศ  เมฆอ าพล สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ นายภูดินันท์  แสงสว่าง เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น  คนที่ 1 



~ 18 ~ 
 

 

นายประจวบ  มิตร์วงษา เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2 คน     
   ผู้รับรองได้แก่ 
   1.นายพรสวรรค์  ใจตรง 
   2.นายประภาส นุ่นสุข  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อ 
 

นายสุภวัฒน์  จันทร สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ นายธีระ ปิยวัฒน์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 
 

นายประจวบ  มิตร์วงษา  เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2 คน     
   ผู้รับรองได้แก่ 
   1.นายไพฑูรย์  พิทักครุฑ 
   2.นายมนัต  ชูเยาว์  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อ 
 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ สมาชิกสภาฯ ขอเสนอนายสุภวัฒน์  จันทร เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3  
นายประจวบ  มิตร์วงษา  เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน     
   ผู้รับรองได้แก่ 
   1.นายมนัต  ชูเยาว์ 
   2.นายธงชัย  ร่มวิเชียร 
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   จ านวน 3 คน ได้แก่  
   1.นายภูดินันท์  แสงสว่าง  
   2.นายธีระ ปิยวัฒน์  
   3.นายสุภวัฒน์  จันทร 
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 5.6 เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที1่ เชิญสมาชิกฯ

เสนอชื่อครับ 
 

นางปริทรรศ  เมฆอ าพล สมาชิกสภาฯ  ขอเสนอ นายสุวัชช์  ขยายแย้ม เป็นคณะกรรมการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1  
 

นายประจวบ  มิตร์วงษา  เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2 คน     
   ผู้รับรองได้แก่ 
   1.นายประภาส  นุ่นสุข 
   2.นายภูดินันท์  แสงสว่าง  
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นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2  
 เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อครับ 
 

นายสุภวัฒน์  จันทร      สมาชิกสภาฯ  ขอเสนอ นายไพฑูรย์  พิทักครุฑ เป็นคณะกรรมการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 2  
  

นายประจวบ  มิตร์วงษา เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน     
   ผู้รับรองได้แก่  
   1.นายธีระ  ปิยวัฒน์ 
   2.นายธงชัย  ร่มวิเชียร  
นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3  
 เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อครับ   
 

นายภูดินันท์  แสงสว่าง  สมาชิกสภาฯ  ขอเสนอ นางปริทรรศ  เมฆอ าพล เป็นคณะกรรมการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 3  
  

นายประจวบ  มิตร์วงษา เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2 คน     
   ผู้รับรองได้แก่ 
   1.นายพรสวรรค์  ใจตรง 
   2.นายสุวัชช์  ขยายแย้ม  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น       ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการติดตาม 
   และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 คน ได้แก่  
   1.นายสุวัชช์  ขยายแย้ม  
   2.นายไพฑูรย์  พิทักครุฑ  
   3.นางปริทรรศ  เมฆอ าพล  
   

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 5.7 เลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 เลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 1 เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อ

ครับ 
 

นายสุวัชช์  ขยายแย้ม สมาชิกสภาฯ  ขอเสนอ นายโกศล  ชุบค า เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  คนที่ 1  

  

นายประจวบ  มิตร์วงษา  เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2 คน     
   ผู้รับรองได้แก่ 
   1.นางปริทรรศ  เมฆอ าพล 
   2.นายภูดินันท์  แสงสว่าง  

นายทรงชัย  อยู่เย็น    ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 เลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่ 2 เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อ

ครับ 
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นายธีระ  ปิยวัฒน์ สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ นายธงชัย  ร่มวิเชียร เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  คนที่ 2  

  

นายประจวบ  มิตร์วงษา เลขานุการสภาฯ ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2 คน     
   ผู้รับรองได้แก่ 
   1.นายไพฑูรย์  พิทักครุฑ 
   2.นายพรสวรรค์  ใจตรง  
 

นายทรงชัย  อยู่เย็น       ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ  จ านวน 2 คน ได้แก่ 

   1.นายสุวัชช์  ขยายแย้ม 
   2.นายธงชัย  ร่มวิเชียร  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
นายทรงชัย  อยู่เย็น  ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค   
   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  เชิญสมาชิกฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเสนอ      
   แนวทางการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลชุมโค การแก้ไขปัญหาบรรเทาความ
   เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เชิญครับ  

นายอัถวุฒิ  ครุฑปักศรี  ตัวแทนจาก KBAC ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และเทศบาลต าบลชุมโค ขอรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพ้ืนที่
แบบองค์รวมเทศบาลต าบลชุมโค  ซึ่งได้ท า MOU กับเทศบาลต าบลชุมโคเมื่อปี พ.ศ.
2562  รายละเอียดการด าเนินงาน ได้ส่งไฟล์เอกสารให้กับท่านรองนายกฯ
เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากท่ีประชุมไม่มีโปรเจคเตอร์ ไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารให้ที่
ประชุมดูได้  ซึ่งรองนายกฯจะส่งไฟล์เอกสารให้กับทุกท่าน ส าหรับเอกสารผมจะส่ง
ให้คณะท างานอีกครั้งภายหลัง เนื่องด้วยปี พ.ศ. 2551 เดือนพฤษภาคม เทศบาล
ต าบลชุมโค เบทาโกร( BETACRO GROUP) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  ร่วมกันด าเนินงาน ขณะนั้นมีก าลังคนน้อย  สภาเทศบาลฯก็เป็น
สภาฯคัดสรร วันนี้พร้อมจะด าเนินการร่วมกับเทศบาลฯ สมาชิกฯ พี่น้องประชาชน
โดยใช้หลักวิชาการในการท างาน  โดยน าข้อมูลที่ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมมาส่ง
มอบ และอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความรู้
ทางวิชาการจะเข้ามาช่วยเทศบาลต าบลชุมโค ทางสถาบันฯมีความประสงค์ในการ
จัดท าโครงการ ของบโครงการ หางบประมาณจากกองทุนต่างๆท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณของท้องถิ่น หลังจากนี้จะเข้ามาร่วมโครงการต่างๆ   โครงการของ
ภาครัฐ ช่วยในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ตอนนี้กระทรวงศึกษาได้มีโครงการ 1 
มหาลัย 1 ต าบล รับบุตรหลานของประชาชนในต าบลชุมโค ประมาณ 18 คน      
ลงพื้นที่ท างานช่วยเหลือด้านต่างๆ ถ้าจบปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี ได้เงินเดือน จ านวน 
15,000.-บาท ไม่จบปริญญาตรี จ านวน 9,000.-บาท และที่ไม่จบปริญญาตรี
ส าหรับประชาชนทั่วไป จ านวน 5,000.-บาท ต้องเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ใน สถาบัน
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร  ขอให้เทศบาลฯแจ้งผ่าน
ประธานสภาฯ หรือติดต่อหน่วยงาน KBAC โดยตรง 

นายทรงชัย  อยู่เย็น  ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค  สมาชิกฯท่านใดมีเรื่องน าเรียนที่ประชุมทราบ
   หรือเสนอแนวทางการด าเนินงานเชิญครับ  

นายธีระ  ปิยวัฒน์  สมาชิกสภาฯ ผมอยากจะเสนอแนะให้รักษาระเบียบในการแจกเอกสาร ค าแถลง
นโยบายของนายกฯเพ่ิงได้รับเมื่อสักครู่ ผมอยากให้แจกก่อน และการประชุมสภาฯ
แต่ละครั้งควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้น าพ้ืนที่ทราบ หากมี
ความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯก็สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ส าหรับการ
ท างานผมไม่ยึดติดกับหัวโขน ขอฝากถึงทุกท่านอยากให้ท าหน้าที่อย่างเต็มที่ ทุกคน
มีหน้าที่เท่าเทียมกัน รู้จักหน้าที่ของตนเอง ว่ามีหน้าที่อะไร และก็ท าด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เราอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่เห็นชอบโครงการงบประมาณต่างๆ และ
เราต้องท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของนายกฯ ตามระเบียบข้อกฎหมาย ผมเข้า
มาท างานครั้งนี้จะท าหน้าที่สมาชิกสภาฯอย่างเต็มที่ และเรียนท่านประธานสภาฯถึง
ท่านนายกฯ ตามนโยบายที่ท่านได้แถลง  โครงการต่างๆ น้ าไหล ไฟสว่าง ทาง
สะดวก ซึ่งที่ผ่าน หมู่ที่ 3 มีความเดือดร้อนเรื่องน้ า ไฟฟ้าส่องถนน เรียนท่าน
ประธานสภาถึงผู้บริหารช่วยดูแลโดยเฉพาะไฟส่องสว่างทั้งต าบลชุมโค ถนนทุก
หมู่บ้าน สัญจรยามค่ าคืนมองไม่เห็นถนน เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ส าหรับระบบประปา 
ผมได้ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคว่าจะช่วยเหลือชาวบ้าน โดยให้ทางเทศบาลฯ
ตั้งงบอุดหนุน และทางประปาจะส่งช่างออกมารังวัด ครั้งนี้อยากให้ผู้บริหารท างาน
เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง   ผมมีหลายเรื่องท่ีจะเสนอและฝากถึงการท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขอให้เห็นความส าคัญของการจัดท าแผน
ประชาคมหมู่บ้าน เพราะว่าแต่ละปีนายกฯ ท าโครงการล าดับล่างๆก่อน แล้วจะท า
แผนมาเพื่ออะไร ชาวบ้านแต่ละบ้านต้องการท าประชาคม  เมื่อท าประชาคมหมู่บ้าน
แล้ว โครงการที่ได้ในล าดับที่ 1 ประชาชนก็รอว่าจะก่อสร้างเมื่อไหร่  โครงการแต่ละ
โครงการขอให้ท าแบบยั่งยืนและถาวร และผมไม่เห็นด้วยกับนายกฯท่ีท าโครงการ
ถนน 150 เมตรแต่ละหมู่ ผมในฐานะตัวแทนของประชาชนในต าบลชุมโค อยากให้
ท าโครงการที่ยั่งยืนกว่านี้ ท าถนนอยากให้มีมาตรฐานกว่านี้ครับ .   

นางปริทรรศ เมฆอ าพล สมาชิกสภาฯ ขอให้ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส   
    โควิด- 19  เพราะในระลอก 3 มีความรุนแรงมาก  และบางจุดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงก็ให้มี

   การแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ    

นายทรงชัย  อยู่เย็น ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ              
   เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ครับ หากไม่มีขอปิดประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้
   ความร่วมมือมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
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เลิกประชุม เวลา  13.30 น. 

 

         ลงชื่อ     ผูจ้ดรายงานการประชุม  
                (นายประจวบ  มิตร์วงษา)  
                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชุมโค  
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานฯ  ลงชื่อ    ผู้ตรวจ
รายงานฯ 
         (นางปริทรรศ  เมฆอ าพล)               (นายประภาส  นุ่นสุข )   
      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมโค                  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมโค 
 
 
 
 

ลงชื่อ                  ผู้ตรวจรายงานฯ  
              (นายมนัต  ชูเยาว์)    
       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมโค 
 

             ลงชื่อ  
                         (นายทรงชัย  อยู่เย็น)                                         
                            ประธานสภาเทศบาลต าบลชุมโค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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5.5 เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่ นายภูดินันท์  แสงสว่าง ,นายธีระ ปิยวัฒน์ ,นายสุภวัฒน์ จันทร 
   
5.6 เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  นายสุวัชช์  ขยายแย้ม , นายไพฑูรย์  
พิทักครุฑ , นางปริทรรศ  เมฆอ าพล  
 
5.7 เลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ นายโกศล ชุบค า , นายธงชัย  ร่มวิเชียร 
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นายกอบจ.มาเยี่ยมและให้ก าลังใจ พักเบรค 10นาที  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร สมาชิก ผมขออนุญาต

แนะน าตัว ผมนายกโต้ง นายกนพพร นายกอบจ.ชุมพร วันนี้เป็นเกียรติที่ได้เป็น
ตัวแทนพลังชุมพรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เพ่ือแสดงความยินดีกับ
ท่านนายก ผมได้เป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวจังหวัดชุมพร ก็อยู่ในพื้นท่ีอ าเภอสวี 
อบจ.ถึง 2 สมัย และหลังจากนั้น นายกฯช้างลาออกจากนายกอบจ.ก็เลยได้รับการ
เสนอให้เป็นหัวหน้าพักพลังชุมพร ก็ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ ที่พ่ีน้องชาว
ชุมโคที่เลือกผม เลือกสอบจ. ในนามทีมพลังชุมพร  มอบให้ก็เป็นเหตุให้นายกอบจ.
ว่าง ไปลงสส.ก็ได้รับหน้าที่เป็นประธานสภาฯ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ปี 25 เรียนสมาชิกเก่ียวกับการมอบนโยบายที่อบจ.ได้แถลงต่อ
สภาฯได้แถลงต่อพ่ีนส้องสื่อมวลชลเรื่องโครงการพระราชด าริหนองใหญ่ก็ต้องขอ
อนุญาตกราบเรียนว่า เป็นพ้ืนที่พ่ีน้องประชาชน ให้ช่วยพัฒนาหนองใหญ่ให้มีความ
สง่างาม ให้เป็นที่ยอมรับและประทับใจของพ่ีน้องทั้งประเทศ และพ่ีน้องจังหวัด
ชุมพร พ้ืนทีหนองใหญ่ หลายหน่วยงานเข้ามาดูแล อยจ.ก็ดูแลอยู่ 19ไร่ พ้ืนที่ทัง
หมด 800กว่าไร่ ได้ท าเรื่องไปยังกรมธนารักษ์เพ่ือเพิกถอนที่ดินซึ่งอยู่ในการดูแล
ของหน่วยงานต่างๆให้ไปอยู่ดูแลของกรมธนารักษ์ และหลังจากนั้นอบจ.จะท าเรื่อง
ขอใช้พื้นที่ท้ังหมระบบ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสวนสาธารณะแห่งใหญ่
ของจังหวัดชุมพร ขอเขิญชวนเพื่อสมาชิกว่า เมื่อพ้ืนที่อยู่ในความดูแลของ อบจ.
ชุมพร ขอความร่วมมือร่วมใจจากท่านจากชาว ทต.ชุมโค ว่าเราร่วมด้วยช่วยกัน 
และอีกเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด มีอ านาจหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขณะนี้อบจ.ได้ใช้งบประมาณ 2.5ล้านกว่าบาทใน
การสร้างโรงพยาบาลสนาม จะมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ฮอดพิเทล การสร้าง
โรงพยาบาลสนามในโรงแรม ก่อนหน้านี้ที่พ่ีน้องเคยได้ทราบข่าวว่า จะไปสร้าง
โรงพยาบาลสนามที่แก่งเพกา ต้องใช้งบประมาณเดือนละ 1.7 ล้านกว่าบาท เพรา
เราเช่าทั้งระบบ ถึงจะมีผู้ป่ายคนเดียวก็ราคานี้ ตอนนี้มีผู้ติดโควิดอยู่ 90 กว่าคน 
โรงพยาบาล 8 อ าเภอสามารถรองรับผู้ป่ายได้แค่ 50 คนเท่านั้น จาก 50 เป็น 
150 ทุกโรงพยาบาล ซึ่งได้สร้างโรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้ว มีอ านาจหน้าที่ใน
การป้องกันการแพร่ระบาดก็จริง แต่บางครั้งการใช้อ านาจไม่สะดวกเหมือนเทศบาล  
อบจ.ไม่มีอ านาจในการซื้อแมท เจล จะต้องเป็นการร้องขอจากเทศบาล อบต.ผ่าน
สาธารณสุขจังหวัดไปยังผู้ว่าฯ ผ่านมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร 
งบประมาณปี 2565 ขออนุญาตกราบเรียนว่า อบต เทศบาลมีงบจ ากัด เราจะตั้ง
งบไว้เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน 

นายชลิต  ชุมเกษียร  นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค  ขอขอบคุณนายนพพร  อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชุมพรที่ให้เกียรติพวกเรามาเยี่ยมให้ก าลังใจ เทศบาลฯก็ยังต้องพ่ึงพา
อบจ.แหล่งสนับสนุนงบประมาณ โครงการต่างๆ โครงสร้าง พ้ืนฐาน 10 ล้านกว่า 
197 ตรารางกิโลเมตร ได้รับความเมตตา 

 


