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การประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันท่ี 19 สิงหาคม 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
……………………………………………………………… 

 
ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

แจ้งที่ประชมุ วันนี้มีสมาชิกสภาลา 3 ท่าน คือ 
 1. นายฐิตกิร เกกนิะ ขอลาป่วย 
 2. นายสุชาต ิชูสุทธิ์ ขอลาป่วย 
 3. นายวิจติร ทวีพันธ์ ขอลากิจ 

ประธานสภา ฯ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ที่ประชุม  - ไม่มี เพราะ ตอนนี้ยงัเปน็การประชมุสมัยสามัญ สมัยที่ 3 อยู ่
ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)         
พ.ศ. 2554  

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหม่ 
เรื่องที่ 1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
รายงานด้วยครับ 

นางสาวสุพรรษา  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุพรรษา สวนรักษา ขอ 
สวนรักษา   รายงานผลการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
ตามที่สภาเทศบาลต าบลปลายพระยาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
และได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                       
ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา นั้น  

    ผลการพิจารณาปรากฏดังน้ี 
 

ข้อ 1. เทศบัญญัติน้ีเรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

   - ไม่มีการแปรญัตต ิ ไม่มีการแก้ไข 
 

ข้อ 2. เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
เป็นต้นไป 
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    - ไม่มีการแปรญัตต ิ ไม่มีการแก้ไข 
 

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2563      
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 68,608,000.- บาท   

   - ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข    
 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
64,488,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังน้ี 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานทั่วไปยอดรวม16,239,500.-บาท                 

  โดยมีการแก้ไขดังนี้ ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องสแกนนิ้ว 
มือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ตั้งไว้ 9,700.-บาท ขอแปรลด 9,700.- 
บาท หลังแปรลด ไม่มีงบประมาณคงเหลือ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ ค่าบ ารุงรักษา 
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ขอแปรเพิ่ม 9,700.- บาท คงเหลือ 409,700.- บาท 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม   

1,739,200.-บาท 
- ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 
แผนงานการศึกษา ยอดรวม       17,585,400.- บาท 

- ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
 

แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 5,052,900.- บาท 
- ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์     ยอดรวม 2,262,900.- บาท 
- ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 

 
แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม 9,537,400.- บาท 
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- ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน ยอดรวม   
640,000.- บาท 

- ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม  
1,854,100.- บาท 

 - ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
 

ด้านการด าเนินงานอื่น  
แผนงานงบกลาง ยอดรวม         9,576,600.- บาท 

     - ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 5 . งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจ านวน 

รวมทั้งสิ้น 4,120,000.-บาท 
- ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยาปฏิบัติการเบิก 
จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 
ของเทศบาล 

    - ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา มีหน้าที่รักษาการให้ 
เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 

    - ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ  ตามทีป่ระธานคณะกรรมการรายงานต่อที่ประชุม สมาชกิท่าน
ใดจะอภิปรายในข้อทีม่ีการแปรญัตตหิรือแก้ไขบ้างขอเชิญครบั 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อไป เป็นการขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่แปรญัตติ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   - สมาชิ ก เห็ น ชอบ  5  คน  ได้ แก่  น าย เนตร  น วลนุ่ น ,       

น า ง ส า ว สุ พ ร ร ษ า  ส ว น รั ก ษ า , น า ย มี เกี ย ร ติ์  ชู เ ด ช า ,                      
นายชัยชนะ ประพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรือง 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามที่แปรญัตติ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม    - สมาชิกไม่เห็นชอบ - คน 



๔ 

 

ที่ประชุม  - งดออกเสียง 1 คน ได้แก่ 
ประธานสภา 

 
ประธานสภา ฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามที่แปรญัตติด้วย

มติ เสียงข้างมาก 
 

ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2563 วาระที่ 3 

ต าม ร ะ เบี ย บ ก ระ ท รว งม ห าด ไท ย ว่ า ด้ ว ย ข้ อ บั งคั บ              
การ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 52 ก าหนดไว้ว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่
ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ดังนั้น ในการนี้จึง
ขอมติที่ประชุม  

  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   - สมาชิ ก เห็ น ชอบ  5  คน  ได้ แก่  น าย เนตร  น วลนุ่ น ,       
น า ง ส า ว สุ พ ร ร ษ า  ส ว น รั ก ษ า , น า ย มี เกี ย ร ติ์  ชู เ ด ช า ,                      
นายชัยชนะ ประพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรือง 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โปรดยกมือ 

    - สมาชิกไม่เห็นชอบ - คน 
- งดออกเสียง 1 คน ได้แก่ 

ประธานสภา 
ประธานสภาฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศ

บัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2563    
ด้วยมต ิเสียงข้างมาก 

ประธานสภาฯ     ต่อไปเรื ่องที ่ 3 ญัตติ เรื ่อง  โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ
ต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ข้ าพ เจ้ าขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

    หลักการ 
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)จ านวน  1 รายการ ดังน้ี  
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 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์กีฬา รายการเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งขอโอนเพ่ิม 
100,120.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม  100,120.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 12 ตัว (ตั้งตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

       รวมโอนเพ่ิม จ านวน 100,120.- บาท 
2. โอนลดจ านวน 1 รายการ   ดังน้ี  
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รายการ 
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,067,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 
455,900.- บาท ขอโอนลด  100,120.- บาท คงเหลือหลังโอนลด 
355,780.- บาท 

      รวมโอนลด จ านวน 100,120.- บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) 

เหตุผล 
 1.เพ่ือจัดให้มีเครื่องออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน ส าหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย  
เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย
และยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบครอบครัวและชุมชน 
 2.เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องท า ตาม
มาตรา 50 (7) (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  14) พ.ศ.2562 และมาตรา 16(10) (14)          
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 3. เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
ปลายพระยา อยู่แล้ว 

    ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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    ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชมุสภาเทศบาลต าบล

ปลายพระยาเพื่อพิจารณาตอ่ไป 
ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอยีดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    - ไม่มี - 
ประธานสภา ฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอกี ต่อไปเป็นการ

ขอมติที่ประชุม 
  - สมาชิกท่ านใดอนุ มั ติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ าย                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  - ส ม าชิ ก อ นุ มั ติ  5  ค น  ได้ แ ก่  น าย เน ต ร  น วล นุ่ น ,                    

น า ง ส า ว สุ พ ร ร ษ า  ส ว น รั ก ษ า , น า ย มี เกี ย ร ติ์  ชู เ ด ช า ,                     
นายชัยชนะ ประพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรือง 
-  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือ 
-  สมาชิกไม่อนุมตั ิ- คน 

    - งดออกเสียง 1 คน ไดแ้ก ่
ประธานสภา ฯ งดออกเสียง 

ประธานสภา ฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยมติ เสียงข้างมาก 
 

ประธานสภาฯ     ต่อไปเรื ่อ งที ่ 4 ญ ัตติ เรื ่อ ง  ขออนุม ัต ิก ัน เง ิน ไว ้เบ ิก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  ขอเชิญฝ่าย
บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ข้าพเจ้าขอ
เสนอญั ตติ กั น เงิน งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2562 ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
1. หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการที่
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน  40 รายการ ดังนี้  

1. ดา้นบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณ ฑ์
ส านักงาน รายการโต๊ะปฏิบัติงาน จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,900.-
บาท งบประมาณ 11,700.-บาท 

2. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณ ฑ์



๗ 

 

ส านักงาน รายการเก้าอี้ปฏิบัติงาน จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,900.-
บาท งบประมาณ 7,600.-บาท 

3. ด้านบริหารทั่ วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะ
ปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 3,900.-บาท 

4. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอี้ปฏิบัติงาน 
จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 1,900.-บาท 

5. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณ ฑ์
ส านักงาน รายการโทรศัพท์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,000.-
บาท 

6. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโทรศัพท์ จ านวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 4,000.-บาท 

7. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ขนาด 65 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 32,900.-บาท 

8. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน รายการเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 30,000.-บาท    

9. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อื่น รายการสัญญาณไฟฉุกเฉิน  ชนิด
แคปซูล  แบบ LED จ านวน  3 ชุด  ราคาชุดละ 17,500.-บาท 
งบประมาณ 52,500.-บาท 

10. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ดับเพลิง รายการหัวฉีดน้ าดับเพลิง 
ชนิดปรับฝอย จ านวน 1 หัว งบประมาณ 30,000.-บาท 

11. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์



๘ 

 

ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง        
มี ระบบฟอกอากาศ  ขนาด  36,000 บี ที ยู  จ านวน  1 เครื่ อ ง 
งบประมาณ 55,400.-บาท 

12. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1       
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
22,000.-บาท 

13. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 28,000.-บาท 

14 . ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500.-บาท งบประมาณ 
38,000.-บาท 

15. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 
จ านวน 2 ใบ ราคาใบละ 5,800.-บาท งบประมาณ 11,600.-บาท 

16. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการล าโพงฮอร์น จ านวน 
2 ตัว ราคาตัวละ 5,800.-บาท งบประมาณ 11,600.-บาท 

17. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก    
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300.-บาท 

18. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา รายการ รถจักรยาน  งบประมาณ  35,200.- 
บาท  

19. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์



๙ 

 

ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.- บาท 

20. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์กีฬา รายการเครื่องออกก าลังกลางแจ้ง  
งบประมาณ  100,120.- บาท 

21. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.-บาท 

22. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 6 ชุด ราคาชุดละ 5,800.-บาท งบประมาณ 34,800.-บาท 

23. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการพัดลมติดฝาผนัง จ านวน  
2 ตัว ราคาตัวละ 2,000.-บาท งบประมาณ 4,000.-บาท 

24. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการพัดลมติดฝ้าเพดาน จ านวน 
2 ตัว ราคาตัวละ 2,000.-บาท งบประมาณ 4,000.-บาท 

25. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   
พร้อมติดตั้ งถั งหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 4,300.-บาท 

26. ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 5 เครื่ อง ราคาเครื่ องละ 28 ,000.-บาท งบประมาณ 
140,000.-บาท 

27. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า



๑๐ 

 

ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 5,800.-บาท 

28. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 3,000.-บาท 

29. ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ
พัดลมติดฝาผนัง จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,600.-บาท งบประมาณ 
7,800.-บาท 

30. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
15,000.-บาท 

31. ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการเครื่องเสียง จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 23,800.-บาท 

32. ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 38,000.-บาท 

33. ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ รายการจอรับภาพ จ านวน 1 จอ งบประมาณ 15,300.-
บาท 

34. ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 62,500.-บาท 

35. ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ



๑๑ 

 

ชั้นวางจ าหน่ายสินค้าสองด้าน จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ 3,500.-
บาท งบประมาณ 34,000.-บาท 

36. ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ
โต๊ะรับประทานกาแฟ  งบประมาณ  7,500.-บาท 

37. ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
เตาอบไมโครเวฟ จ านวน 1  เครื่อง  งบประมาณ 13,000.-บาท 

38. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการปรับปรุงพ้ืนที่
บริเวณหน้าสนามฟุตซอล-หน้าสวนน้ าเทศบาลต าบลปลายพระยา 
งบประมาณ 200,000.-บาท 

39. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ
ค่าใช้จ่ ายปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
งบประมาณ  150,000.-บาท 

40. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการปรับปรุงบริเวณ
อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (OTOP) และศาลาที่พักริมทาง  
งบประมาณ   450,000.-บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย) 
    2. เหตุผล 

ตามที่เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายการ
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 37 รายการ และรายการหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ ตามรายการข้างต้น ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากรายรับจริงไม่
เพียงพอต่อการก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งรายการค่าครุภัณฑ์เป็นรายการที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ในปฏิบัติงาน และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เป็นรายการที่ต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ



๑๒ 

 

ประชาชนรวมทั้งกรณีดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นที่จะท าให้การ
บริการสาธารณะในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลบรรลุผล จึงจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
3. ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนมุัตกิันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ...”  

    4. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชมุสภาเทศบาลต าบล

ปลายพระยาเพื่อพิจารณาตอ่ไป    
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอยีดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม         - ไม่ม ี- 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอกี ต่อไปเป็นการ

ขอมติที่ประชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  - ส ม าชิ ก อ นุ มั ติ  5  ค น  ได้ แ ก่  น าย เน ต ร  น วล นุ่ น ,                    

น า ง ส า ว สุ พ ร ร ษ า  ส ว น รั ก ษ า , น า ย มี เกี ย ร ติ์  ชู เ ด ช า ,                     
นายชัยชนะ ประพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรือง 

-  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือ 

 -  สมาชกิไมอ่นุมตั ิ- คน 
    - งดออกเสียง 1 คน ไดแ้ก ่

  ประธานสภา ฯ 
ประธานสภา ฯ   สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ให้กันเงินไว้

เบิกปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพันด้วยมติ เสียง
ข้างมาก 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็น เรื่องที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบก าหนด
ภารกิจ/งานบริการที่จะส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ประจ าปี 
2562 ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ข้าพเจ้าขอ
เสนอญัตติก าหนดภารกิจ/งานบริหารที่จะส ารวจความพึงพอใจของ



๑๓ 

 

ประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

    หลักการ 
เทศบาลต าบลปลายพระยา  จะด าเนินการส ารวจความพึง

พอใจของประชาชนในภารกิจงานของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดบริการ
สาธารณะ  จ านวน 4 ภารกิจ  ประกอบด้วย 

1. งานโครงสร้างพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า  ถนน ) 
2. งานส่งเสริมสขุภาพ  (การจัดใหม้ีสถานที่ส าหรับการออก 

ก าลังกายและพักผอ่นหย่อนใจ) 
3. งานศนูย์อ านวยการบริการสาธารณะ 
3. งานสวัสดกิารสงัคม (งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ 

ยากไร้) 

เหตุผล 
เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ

ที่ 5)  พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1 ก าหนดไว้ว่า  “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
ภาครัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจการ
ตัดสิน    การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  มีผู้ รับผิดชอบต่อผลงาน”ประกอบกับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  มิติที่   2  ด้าน
คุณภาพการให้บริการ  ตัวชี้วัดที่ 1 ได้ก าหนดไว้ว่า  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยการว่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการ  และการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ส่วนที่ 7 ข้อ 7.1 ก าหนดให้ อปท. มีการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท.  

ดั งนั้ น เพ่ื อ ให้ ก ารบ ริห ารราชการของเทศบาลต าบ ล         
ปลายพระยา มีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  จึงต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการสาธารณะจากเทศบาลต าบลปลายพระยา เพ่ือจะได้น ามา
ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานในภารกิจการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 



๑๔ 

 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1และแนวทางการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ส่วนที่ 7 ข้อ 7.1 ก าหนดให้ อปท. มี
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ  
โดยมีการก าหนดภารกิจ/งาน/บริการที่จะส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอต่อที่ประชมุสภาเทศบาล

ต าบลปลายพระยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียด ขอเชิญครับ 

   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดภารกิจ/งานบริการที่จะ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ประจ าปี 2562 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  - สมาชิ ก เห็ น ชอบ  5  คน  ได้ แก่  น าย เนตร  น วลนุ่ น ,       
น า ง ส า ว สุ พ ร ร ษ า  ส ว น รั ก ษ า , น า ย มี เกี ย ร ติ์  ชู เ ด ช า ,                      
นายชัยชนะ ประพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรือง 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ก าหนดภารกิจ/งานบริการที่จะ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ประจ าปี 2562 โปรดยกมือ 

   สมาชิกไม่เห็นชอบ - คน 
- งดออกเสียง 1 คน ได้แก่ 

ประธานสภา ฯ 
ประธานสภา ฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ก าหนดภารกิจ/

งานบริการที่จะส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ประจ าปี 2562 
ด้วยมต ิเสียงข้างมาก 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ 
    - ไม่ม ี- 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทา่นใดต้องการเสนออีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
- ไม่มี - 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเสนอต่อที่ประชุมอีก เป็นอันว่าการ
ประชุมสภาเทศบาล ในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

ปิดการประชุมเวลา    10.30 น. 
 

ลงชื่อ  
        (นายประภาศ  ฉิมเรือง) 

                                                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
                    ผู้จดรายงานการประชุม 



๑๕ 

 

 
ลงชื่อ             

                (นายฐิติกร เกกินะ) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     

ลงชื่อ        
              (นายชัยชนะ ประพันธ์)     
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                                      
 
 

ลงชื่อ             
                                                                       (นางสาวสุพรรษา สวนรักษา) 
           กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
 

   
  สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
 
 

ลงชื่อ ..................................................         
       (นายนิยม บัวเกตุ) 

      ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 


