
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี  ๒๕62 

เมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

........................................... 
 

ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     แจ้งที่ประชุมวันนี้มีสมาชิกลาป่วย 1 ท่านคือนายสุชาติ ชูสุทธิ์ 
ประธานสภา ฯ ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 รายงานการประชุม
สภาเทศบาลที่แจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วนั้น รายละเอียดขอมอบให้เลขานุการสภา 

เลขานุการสภา  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่                
1 สิงหาคม 2562 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ไม่มีเรื่องพิจารณา 

  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  เรื่องที่ 1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
  เรื่องท่ี 2 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ - ไม่มี  
ประธานสภา ฯ มีท่านใดจะแก้ไข ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
 

ประธานสภา ฯ เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติ     
ที่ประชุม  

     - สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  สมาชิกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 7 คน คือนายเนตร นวลนุ่น, 

น าย ฐิ ติ ก ร  เกกิ น ะ , น างส าวสุ พ รรษ า ส วน รั กษ า , น ายมี เกี ย รติ์  ชู เด ช า ,                   
นายชัยชนะ ประพันธ์, นายวิจิตร ทวีพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรือง 

 

 ประธานสภา ฯ  - สมาชิกท่านใดไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 
      สมาชิกไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ - คน 
 

     - งดออกเสียง 1 คน คือนายนิยม บัวเกตุ ประธานสภา ฯ 



- ๒ - 
 

ประธานสภา ฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื ่อวันที ่ 1 สิงหาคม 2562     
ด้วยมติเสียงข้างมาก 

ประธานสภา ฯ เรื ่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2   
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รายงานการประชุมสภาเทศบาลที่แจกจ่ายให้กับ
สมาชิกแล้วนั้น รายละเอียดขอมอบให้เลขานุการสภา ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

  ระบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
   - ไม่มี - 
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  เรื่องที่ 1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2  
  เรื่องที่ 2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 วาระท่ี 3 
  เรื่องท่ี 3 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  เรื่องที่  4 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี         

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
  เรื่องที่  5 เรื่อง ขอความเห็นชอบก าหนดภารกิจ/งานบริการที่จะส ารวจ    

ความพึงพอใจของประชาชน ประจ าปี 2562 

  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ – ไม่มี 

ประธานสภา ฯ มีท่านใดจะแก้ไข ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
 

ประธานสภา ฯ เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติ     
ที่ประชุม  

     - สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  สมาชิกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 7 คน คือนายเนตร นวลนุ่น, 

น าย ฐิ ติ ก ร  เกกิ น ะ , น างส าวสุ พ รรษ า ส วน รั กษ า , น ายมี เกี ย รติ์  ชู เด ช า ,                   
นายชัยชนะ ประพันธ์, นายวิจิตร ทวีพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรือง 

 

 ประธานสภา ฯ  - สมาชิกท่านใดไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 
      สมาชิกไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ - คน 
 

     - งดออกเสียง 1 คน คือนายนิยม บัวเกตุ ประธานสภา 



- ๓ - 
 
  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562ด้วยมติเสียงข้างมาก 
 

ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

      - ไม่มี  
 

ประธานสภาฯ     ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
เรื่องที่ 1 ญัตติ รับโอนอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขอเชิญ

นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติรับโอนอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้    

หลักการ 
เทศบาลต าบลปลายพระยา  รับโอนอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ดังนี้ 
 1. อาคารส านักงานส่วนอ าเภอปลายพระยา หมายเลขทะเบียน 005 -37-
0007 งบประมาณ 500,000.- บาทขนาด 8  X 20 เมตร  ได้มาเมื่อวันที่             
9  กรกฎาคม  2537 ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลปลายพระยา  ได้ใช้อาคารดังกล่าวเป็น
อาคารส านักงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลปลายพระยา  
 2. ศาลาประชาคมส่วนอ าเภอปลายพระยา  หมายเลขทะเบียน 011-38-
0001 งบประมาณ 1,200,000.- บาท ขนาด 8 X 24 เมตร ได้มาเมื่อวันที่        
22 พฤษภาคม 2538 ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลปลายพระยาได้ใช้ศาลาดังกล่าว     
เป็นอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลต าบลปลายพระยา  

เหตุผล 
 ตามที่เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้มีหนังสือที่ กบ 52501/843 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2562 เพ่ือขอรับ โอนอาคารส านักงาน อาคารศาลาประชาคม           
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มีหนังสือ 
ที่ กบ 51008/3076 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 อนุมัติจ าหน่าย (โอน) อาคารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ทั้ง 2 หลังให้กับเทศบาลต าบลปลายพระยา เพ่ือใช้ 
ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  

    ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
  หนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1628 
ลงวันที่  4 มิถุนายน 2561 แจ้งประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560      
“...ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



- ๔ - 
 

หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับ       
แห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับกรณีอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มี   
ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และ
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป...” 

    ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลปลายพระยาโปรดพิจารณาต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    - ไม่มี – 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับโอนอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
โปรดยกมือ  

ที่ประชุม   สมาชิ ก เห็ นชอบ  7 คน  คือ  นายเนตร นวลนุ่ น , นายฐิติ กร เกกินะ ,        
นางสาวสุพรรษา สวนรักษา, นายมี เกี ยรติ์  ชู เดชา, นายชัยชนะ ประพันธ์ ,               
นายวิจิตร ทวีพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรือง 

 

ประธานสภา ฯ   - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับโอนอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
โปรดยกมือ  

ที่ประชุม  สมาชิกไม่เห็นชอบ – คน 

        - งดออกเสียง 1 คน คือ นายนิยม บัวเกตุ ประธานสภา ฯ  

สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบ รับโอนอาคารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่   ด้วยมติเสียงข้างมาก 

ประธานสภา ฯ  เรื่องที่ 2 ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563       
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

                หลักการ 
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)จ านวน  1 รายการ ดังนี้  

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์กีฬา รายการเครื่องออก
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ก าลั งก ายกลางแจ้ งขอ โอน เพ่ิ ม  1 6 2 ,0 0 0 .- บ าท  คงเหลื อห ลั ง โอน เพ่ิ ม       
162,000.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 9ชุด     
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

       รวมโอนเพ่ิม จ านวน 162,000.- บาท 
2. โอนลดจ านวน 1 รายการ   ดังนี้  
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภท ส ารองจ่าย ตั้งไว้ 

1,000,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 739,864.- บาท ขอโอนลด  162,000.- 
บาท คงเหลือหลังโอนลด 577,864.- บาท      

      รวมโอนลด จ านวน 162,000.- บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

เหตุผล 
 1.เพ่ือจัดให้มีเครื่องออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน ส าหรับเด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย  เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดี 
ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจาก
อบายมุ ขและสิ่ ง เสพ ติ ดทั้ งห ลายและยั ง เป็ น การ เส ริมส ร้ างความ เข้ ม แข็ ง                  
ให้ระบบครอบครัวและชุมชน 

 2.เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องท าตามมาตรา 
50 (7) (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562 และมาตรา 16(10) (14) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

 3. เป็ น โครงการที่ บ รรจุ ไว้ ในแผนพัฒ นาของเทศบาลต าบล         
ปลายพระยา อยู่แล้ว 

     ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ     
ของสภาท้องถิ่น 

     ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
  จึงเรียนมาเพ่ือให้ทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โปรดยกมือ  
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ที่ประชุม   สมาชิกอนุมัติ 7 คน คือ นายเนตร นวลนุ่น, นายฐิติกร เกกินะ, นางสาวสุ
พรรษา สวนรักษา, นายมีเกียรติ์ ชูเดชา, นายชัยชนะ ประพันธ์, นายวิจิตร ทวีพันธ์, 
นายประภาศ ฉิมเรือง 

 

ประธานสภา ฯ   - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โปรดยกมือ  

ที่ประชุม    สมาชิกไม่อนุมัติ - คน 

     - งดออกเสียง 1 คน คือ นายนิยม บัวเกตุ ประธานสภา ฯ  
ประธานสภาฯ   สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยมติเสียงข้างมาก 
ประธานสภา ฯ   เรื่องที่ 3 ญัตติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินเบิกตัดปี) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม
ครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 

 ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  (เงินเบิกตัดปี) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

    หลักการ 
    แก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ รายการ เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 

รายการ เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ตั้งไว้ 100,120.- บาท รายละเอียดดังนี้ 
1. เครื่องบริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กตั้งตรง) งบประมาณ

9,520.- บาท 
2 .เครื่องบริหารสะโพก- หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) งบประมาณ 

9,520.- บาท 
3. เครื่องบริหารแขน-เข่าลดหน้าท้อง(แบบถีบ ดึง ยกตัว) งบประมาณ 

9,520.- บาท 
     4. เครื่องบริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดียว) งบประมาณ 9,520.- บาท 

  5. เครื่องซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า (แบบยกตุ้มน้ าหนัก) งบประมาณ  
7,300.- บาท 

6. เครื่องบิดเอว-นวดหลังและขา เบาะพลาสติก งบประมาณ 9,520.- บาท 
     7. เครื่องซิทอัพหน้าท้อง งบประมาณ 5,500.- บาท 

  8. เครื่องบริหารขาและหน้าท้องแบบถีบล้อยาง งบประมาณ 12,950.- บาท 
     9. เครื่องแก้ปวดเข่าแบบสลับขา   งบประมาณ 13,650.- บาท 

  10. เครื่องบริหารแขน หน้าอก หัวไหล่แบบถ่างหุบยกตุ้มน้ าหนัก งบประมาณ 
16,450.- บาท 

                      11. เครื่องบริหารแขน ข้อเข่า ขาแบบย่ าเท้า  งบประมาณ 13,650.- บาท 
12. เครื่องบริหารแขน ลดหน้าท้อง แบบดึงสปริง งบประมาณ 13,650.-บาท 

    (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
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ข้อความใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 

รายการ เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง รายละเอียดดังนี้  
1. อุปกรณ์ลู่วิ่งเอนกประสงค์  งบประมาณ  20,250.- บาท 

(พร้อมฐานคอนกรีตขนาด 1.50X2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร) 
2. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า (แบบจักรยานล้อเหล็ก) งบประมาณ 17,250.-บาท 

(พร้อมฐานคอนกรีตขนาด 1.50X2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร)   
3. อุปกรณ์บริหารแขน- ลดหน้าท้อง  งบประมาณ 20,250.- บาท 

(พร้อมฐานคอนกรีตขนาด 1.50X2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร)   
4. อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) งบประมาณ 18,250.- บาท 

(พร้อมฐานคอนกรีตขนาด 1.50X2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร) 
5. อุปกรณ์บริหารแขน-ข้อเข่า-ขา (แบบย่ าเท้า) งบประมาณ  20,250.- บาท 

(พร้อมฐานคอนกรีตขนาด 1.50X2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร) 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  96,250.-บาท ส่วนงบประมาณที่เหลือ

3,870.- บาท ให้เป็นเงินสะสมของเทศบาลต่อไป 
   (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

เหตุผล 
 เทศบาลมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (เงินเบิกตัดปี ) รายการ เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง เนื่องจากรายการและราคาที่ตั้งไว้ไม่สามารถจัดหาได้ 

   ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2543 ก าหนดไว้ดังนี้ 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้รับเบิก
ตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ       
ให้เบิกตัดปีได้  หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

    ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
นายมีเกียรติ์ ชูเดชา  เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมีเกียรติ์ ชูเดชา สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลปลายพระยา อยากสอบถามว่า อุปกรณ์ออกก าลังนี้ จะน าไปติดตั้งที่ครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรี ขอชี้แจง

ว่า ชุดอุปกรณ์ออกก าลังที่จะท าการติดตั้งใหม่นั้น จะท าการติดตั้งที่  โรงเรียนวัดหาดถั่ว 
หนึ่ งแห่งและบริเวณสวนสาธารณะบ้านหน้าสวนซึ่งอุปกรณ์ออกก าลังชุดเก่ามี       
ความทรุดโทรมแล้ว ครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
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ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่

ประชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินเบิกตัดปี) โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   -สมาชิ ก อนุ มั ติ  7 คน  คื อ  น าย เน ต ร  น วลนุ่ น , น าย ฐิ ติ ก ร  เกกิ น ะ ,           

นางสาวสุพรรษา สวนรักษา, นายมี เกี ยรติ์  ชู เดชา, นายชัยชนะ ประพันธ์ ,              
นายวิจิตร ทวีพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรือง  

ประธานสภา ฯ   - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินเบิกตัดปี) โปรดยกมือ 

- สมาชิกไม่อนุมัติ - คน 

         - งดออกเสียง1 คน คือ นายนิยม บัวเกตุ ประธานสภา ฯ  
สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .2 5 6 2  ( เ งิ น เ บิ ก ตั ด ปี )                            
ด้วยมติเสียงข้างมาก 

ประธานสภา ฯ   เรื่องที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายกเทศมนตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
ทุกท่าน และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจเร  ปานจีน นายกเทศมนตรี     
ต าบลปลายพระยา ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ  
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 โดยมุ่งบริหารงานด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดประโยชน์ 
ของประชาชนเป็นหลัก “มุ่งพัฒนา เน้นแก้ปัญหา ปวงประชาเป็นสุข” ซึ่งมีนโยบายใน
ด้านต่าง ๆ ในการนี้  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ       
สภาเทศบาล ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร มีการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 4 โครงการดังนี้  
(1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการจัด

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) งบประมาณ  9,869.-บาท 

(2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มีการจัดท าไ วนิล
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล งบประมาณ  4,660.-บาท 

(3) โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือประสิทธิภาพผู้บริหาร เลขานุการ ที่ปรึกษา 
ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบล  
ปลายพระยา งบประมาณ  459,032.-บาท 

- โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศในการบริการ” มรการ
อบรมในระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2562 (ศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ฯลฯ) 
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- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัฒนาองค์กรโปร่งใสห่างไกล
การทุจริต และเสริมสร้างความรู้กฎหมายต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จัดท าวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

(4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการจัดซื้อ
ครุภัณ ฑ์ต่ าง ๆ  ได้ แก่  ปั๊ มดูดน้ าได โว่  เครื่องวัดความดัน โลหิ ตแบบอัตโนมัติ          
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ตู้แช่อาหาร เครื่องเสียง สว่านไฟฟ้า         
ตู้บานเลื่อนกระจก พัดลมติดฝาผนัง ฯลฯ งบประมาณ 796,795.-บาท 

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม มีการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 3 โครงการดังนี้ 
(1) โครงการครอบครัวสัมพันธ์ล้อมรั้วป้องกันความรุนแรง มีการฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว/สื่อสังคมออนไลน์กับความรุนแรง
ในครอบครัวในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2562 งบประมาณ 31,200.-บาท 

(2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยการขับเคลื่อนโรงเรียน
สุขภาวะวิทยาเทศบาลต าบลปลายพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณ 200,672.-บาท 

(3) โครงการจัดการสุขภาวะเทศบาลต าบลปลายพระยาผู้สูงอายุและผู้ที่จะย่าง
เข้าวัยสูงอายุในเขตพ้ืนที่  ได้รับการศึกษาและมีความรู้ด้านสุขภาพ งบประมาณ 
70,560.-บาท 

3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
18 โครงการดังนี้ 

(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 
1,613,910.93.-บาท 

- ค่าปรับปรุงสถานศึกษา 
- ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ wireless Fidellty:Wifi  
- การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
- การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (ของโรงเรียนอนุบาลฯ) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์) 
(2) โครงการอาหารเสริม (นม) งบประมาณ 2,346,080.20.-บาท 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอ าเภอ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา 
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(3) โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 4,070,000.-บาท 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอ าเภอ  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา 
(4) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เข้าร่วมแข่งขัน “ทุ่งสงวิชาการ”ระดับ

ภาคใต้ ครั้งที่  15 ประจ าปี 2562 ในระหว่างวันที่  19 - 21 มิถุนายน 2562 
งบประมาณ 39,301.-บาท 

(5) โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ งบประมาณ 44,928.-บาท 
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (Plaiphraya SICK CAMP)     

จัดขึ้นในระหว่างวันที่  2 เมษายน 2562 – 7 พฤษภาคม 2562 เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชน ได้รับความรู้ มีทักษะด้านวิชาการ ด้านกีฬา และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา พฤติกรรมที่เหมาะสมตาม
วัย งบประมาณ 234,097.-บาท 

(7) โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนอนุบาล มีการแข่งขัน
ประเภทกีฬา ฟุตบอลอนุบาล 7 คน โยนบอลลงตะกล้า ยืนกระโดดเพ่ือความไกล และ
ขว้างบอลเพ่ือความไกล ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาหญ้า
เทียมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา พิธีเปิดการแข่งขันประเภทกรีฑา และ
ประเภทกีฬาพ้ืนบ้าน งบประมาณ 112,610.-บาท 

(8) โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล “อบจ.คัพ”ต้านยาเสพติด 
งบประมาณ 96,016.-บาท 

(9) โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา งบประมาณ 14,229.-บาท 
(10) โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล งบประมาณ 5,076.-บาท 
(11) โครงการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

จัดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พระภิกษุสงฆ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน ร่วมกิจกรรม งบประมาณ 15,000.-บาท 

(12 ) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิม           
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ผู้ เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย
ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พระภิกษุสงฆ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลัง
มวลชน พ่อค้า นั ก เรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมกิจกรรม งบประมาณ      
15,649.-บาท 

(1 3 ) โค รงก ารจั ด งาน เฉลิ มพ ระ เกี ย รติ ส ม เด็ จพ ระน าง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) งบประมาณ 21,935.-บาท 

(14) โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  28 กรกฎาคม 2562 งบประมาณ       
18,055.-บาท 

(15) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 103,870.-บาท 
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(16) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ งบประมาณ 24,200.-บาท 

(17) โครงการประเพณีลอยกระทง ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 
2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในอ าเภอ 
ปลายพระยา ได้ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประมาณ 2,000 – 3,000 คน 
งบประมาณ 378,151.-บาท 

(18) โครงการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ วันปิยมหาราช จัด
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลและ     
ผู้น าชุมชน วางพวงมาลาและถวายสดุดี เพ่ือถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งบประมาณ 1,000.-บาท 

4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีการปฏิบัติงานทั้งสิ้น    
3 โครงการดังนี้ 

(1) โครงการสัตย์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มีการให้บริการในเขต
พ้ืนที่ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว จ านวน 600 ตัว ที่อยู่ใน
เขตเทศบาลได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน งบประมาณ 16,876.-บาท 

(2) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปลายพระยา ที่
มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 1,500 คน (โดยคัดเลือกจากผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ านทุกหมู่บ้าน) ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประกอบด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน งบประมาณ 31,447.-บาท 

(3) โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จากข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ของอ าเอปลายพระยาปี 2561 ผลการตรวจไม่พบการเกิดโรคจากการขาดเกลือเสริม
ไอโอดีน ถึงแม้ผลการตรวจจะไม่พบการเกิดโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีนในพ้ืนที่ 
แต่จ าเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้ประชาชนเกิดโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เช่น โรคปัญญาอ่อน เรียนรู้ ช้า เฉื่อยชา  และโรคคอพอก งบประมาณ 
7,025.-บาท 

5. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน มีการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 1 โครงการดังนี้ 
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดขึ้นในวันที่ 

9 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออ านวยความสะดวกในการจัดการสา
ธารณภัย และรวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ งบประมาณ 31,672.-บาท 

6. นโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ มีการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 1 โครงการดังนี้ 
(1) โครงการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการปรับปรุงและขยาย

ฐานเรียนรู้ประจ าศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ศูนย์  งบประมาณ 
242,391.-บาท 

7. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 5 โครงการดังนี้ 
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรห่อเชื่อมซอยวัดบางเงิน 

งบประมาณ 410,000.-บาท 
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(2) โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณสระน้ า โดยการถมดินและปลูกหญ้าถมดิน 
งบประมาณ 916,000.-บาท 

(3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าระบบจ าหน่ายในเขต
เทศบาล งบประมาณ 52,084.30.-บาท 

(4) โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหน้าอ าเภอ งบประมาณ 864,000.-บาท 
(5) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านหาดถั่ว งบประมาณ 1,360,000.-บาท 
(6) โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล งบประมาณ 202,000.-บาท 
8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  มีการ

ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 5 โครงการดังนี้ 
(1) โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข แกนน า

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน 7 ชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ เรื่ อ งการรักษาพยาบาลเบื้ องต้นและการช่วย ฟ้ืนคืนชีพ  งบประมาณ      
51,295.-บาท  

(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริ งบประมาณ 7,732.-บาท 
(3) โครงการคลองสวยน้ าใส หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน เครือข่ายจิต

อาสา และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองและไม่มีขยะ เศษไม้ วัชพืชต่าง ๆ   
กีดขวางทางน้ า งบประมาณ 14,242.-บาท 

(4) โครงการบ้านหน้ามองน่าอยู่ ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกร่วมในการรักษาความ
สะอาด พัฒนาสิ่งแวดล้อม และท าให้สภาพแวดล้อม มีภาพที่สวยงามและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย งบประมาณ 3,942.-บาท 

(5) โครงการบริหารจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน         
มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ น าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ ท าให้ปริมาณขยะ
ครัวเรือนลดลง และสามารถเป็นครัวเรือนต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนได้ 
งบประมาณ 19,992.-บาท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกแล้วครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

- ไม่มี - 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นเรื่องที่ 5 ครับ 

ประธานสภาฯ  เรื่องที่  5 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี       
(พ.ศ.2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
ทุกท่าน และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจเร  ปานจี น นายกเทศมนตรี     
ต าบลปลายพระยา ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรส่วน
ท้องถิ่นซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12(3) ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนองค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
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แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12(3) ในการนี้จึงขอรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีการด าเนินการดังนี้ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   - การจัดเวทีประชาคมเมือง  งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 9,869.-บาท  
  2. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  งบประมาณที่ตั้งไว้ 
20,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 4,660.-บาท 
  3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศในการบริการ 
งบ ป ระมาณ ที่ ตั้ ง ไว้  1 0 ,0 0 0 . -บ าท  (โอน เพ่ิ ม  4 9 0 ,0 0 0 . -บ าท ) รวม        
500,000.-บาท 
   - โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศในการ
บริการ” งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 441,156.-บาท 
   - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาองค์กร
โปร่งใสห่างไกลการทุจริต และเสริมสร้างความรู้กฎหมายต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบประมาณที่เบิกจ่าย 17,876.-บาท 
  4. โครงการการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลปลาย
พระยา  งบประมาณที่ตั้งไว้ 500,000.-บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การอบรมให้เครือค่าย  งบประมาณที่ตั้งไว้ 
50,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 31,672.-บาท 
  แผนงานสาธารณสุข 
  1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000. -บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 4,660.-บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล
ต าบลปลายพระยา งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000.-บาท (โอนเพ่ิม 150,000.-บาท) 
รวม 250,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 242,391.-บาท 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีการด าเนินการ
ดังนี้ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรห่อเชื่อมซอยวัดบางเงิน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ 680,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 
410,000.-บาท 
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  2. โครงการปรับปรุงบริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (OTOP) และ
ศาลาที่พักริมทาง โดยการปรับพ้ืนที่ปลูกหญ้า 574.00 ตารางเมตร เทคอนกรีตหนา 
0.125 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 365.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80 x 1.00 เมตร และปรับปรุงที่
พั กริมทางโดยการทาสี และปู กระเบื้ องเคลือบ เซรามิ ค  งบประมาณ ที่ ตั้ ง ไว้      
450,000.-บาท (ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี) 
  3. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณสระน้ า โดยการถมดินและปลูกหญ้า ถมดิน 
ขนาดพ้ืนที่ 2,230.00 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาณถมดิน 5,559.00 ลูกบาศก์เมตร 
และปลูกหญ้านวลน้อย คิดเป็นพ้ืนที่ 2,230.00 ตารางเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 
0.80 x 1.00 เมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,073,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 
916,000.-บาท 
  4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าระบบจ าหน่ายในเขต
เท ศ บ าล  งบ ป ระม าณ ที่ ตั้ ง ไว้  1 5 0 ,0 0 0 . -บ าท  งบ ป ระม าณ ที่ เบิ ก จ่ า ย       
52,084.30.-บาท 
  5. โครงการขยายเขตระบบประปาในเขตเทศบาล งบประมาณที่ตั้ งไว้ 
100,000.-บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคมและคุณภาพชีวิต มีการด าเนินการดังนี้ 
  แผนงานการศึกษา 
  1. โครงการเสริม (นม) งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,447,020.-บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 2,346,080.20.-บาท 
  - โรงเรี ยนอนุ บ าล เทศบาล ต าบลปลายพระยา งบประมาณ ที่ ตั้ ง ไว้    
312,350.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 298,327.40.-บาท 
  - ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาลชุมชนบ้ านหาดถั่ ว งบประมาณที่ ตั้ งไว้    
97,730.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 94,623.24.-บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอ าเภอ งบประมาณที่ ตั้งไว้    
76,650.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 104,563.36.-บาท  
  - โรงเรียนชุมชนวัดบ้ านหาดถั่ว งบประมาณที่ตั้ งไว้ 528,880. -บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 499,301.68.-บาท 
  - โรงเรียนบ้านบางเหียน งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,431,410.-บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 1,349,264.52.-บาท 
  2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,092,000.-บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 4,070,000.-บาท 
  - โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 1,088,000.-บาท 
  - โรงเรียนบ้านบางเหียน งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 2,982,000.-บาท 
  3. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000.-บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 39,301.-บาท 
  4. โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000. -บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 44,928.-บาท 
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  5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณที่ตั้งไว้    
2,009,920.-บาท งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 1,613,910.93.-บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,097,900.-บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 923,854.-บาท 
  - การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000. -บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 18,898.-บาท 
  - ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : Wifi งบประมาณที่ตั้งไว้    
16,800.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 9,029.73.-บาท 
  - การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณที่ตั้ งไว้  100,000. -บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 99,380.-บาท 
  - การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000. -บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 50,000.-บาท 
  - การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล งบประมาณที่ตั้งไว้    
18,000.-บาท  
  - การรณ รงค์ป้ อ งกัน ยาเสพติ ด ในสถานศึ กษ า งบประมาณ ที่ ตั้ ง ไว้      
21,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,800.-บาท 
  - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของโรงเรียนอนุบาล ฯ งบประมาณที่ตั้งไว้    
277,100.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 235,928.-บาท 
  - ค่าหนังสือเรียน งบประมาณที่ตั้งไว้ 32,600.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 
35,589.-บาท 
  - ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน งบประมาณที่ตั้งไว้ 32,600.-บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 32,000.-บาท 
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนอนุบาล) งบประมาณที่ตั้งไว้ 48,900.-บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 46,500.-บาท 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,090. -บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 39,390.-บาท 
  - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ ง 2 ศูนย์ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 154,700.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 144,842.20.-บาท 
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์) งบประมาณที่ตั้งไว้ 
27,300.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 8,700.-บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้าน
หน้าอ าเภอและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว งบประมาณที่ตั้งไว้ 
75,530.-บาท  
  6. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (Plaiphraya SICK Camp) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 250,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 234,097.-บาท 
  7. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 150,000.-บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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  1. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ ไร้ความสามารถ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.-บาท ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โครงการด าเนินเสร็จแล้ว 
  2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ พิการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
44,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 620.-บาท 
  3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.-บาท ไม่มี
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการด าเนินเสร็จแล้ว 
  4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัย งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000.-บาท 
(ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี) 
  แผนงานสาธารณสุข 
  1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณที่ตั้งไว้ 
40,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 16,867.-บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  1. โครงการส่งเสริมอาชีพ งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.-บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โครงการด าเนินการแล้ว 
  2. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน งบประมาณที่ตั้งไว้ 
25,000.-บาท ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการด าเนินการแล้ว 
  3. โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลปลายพระยา 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 25,000.-บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ  
  4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
300,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 200,672.-บาท 
  5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดกระบี่ งบประมาณท่ีตั้งไว้ 20,000.-บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1. โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็ก งบประมาณที่ ตั้ งไว้  150,000. -บาท งบประมาณที่ เบิกจ่าย 
112,610.-บาท 
  2. โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล “อบจ.กระบี่ คัพ” ต้านยาเสพติด 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 250,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 96,016.-บาท 
  3. โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลปลายพระยาคัพ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
30,000.-บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  4. โครงการกิจกรรมวันเทศบาล งบประมาณที่ตั้ งไว้  10 ,000. -บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 5,076.-บาท 
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  5. โครงการกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 30,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 15,000.-บาท 
  6. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีประจ าปี พุทธศักราช 2562 งบประมาณที่ตั้งไว้ 
50,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 15,649.-บาท 
  7 . โค ร งก า ร จั ด ง าน เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 21,935.-บาท 
  8. โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  28 กรกฎาคม งบประมาณที่ ตั้ งไว้     
30,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 18,055.-บาท 
  9. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000.-บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 103,870.-บาท 
  10. โครงการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต งบประมาณท่ีตั้งไว้ 30,000.-บาท 
ด าเนินการโดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  11. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ พุทธศักราช 2561 งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.-บาท งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
24,200.-บาท 
  12. โครงการประเพณีลอยกระทง งบประมาณที่ตั้งไว้ 250,000.-บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 378,151.-บาท 
  13. โครงการพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ วันปิยะมหาราช 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,000.-บาท 
  14. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 14,229.-บาท 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีการด าเนินการดังนี้ 
 
 
  แผนสาธารณสุข 
  1. โครงการประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.-บาท ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการแล้ว   
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีการด าเนินการดังนี้ 
  แผนงานสาธารณสุข 
  1. โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 140,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 51,295.-บาท 
  - โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 12,796.-บาท 



- ๑๘ - 
 

  - โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ภายใต้โครงการพระราชด าริ
ด้านสุขภาพ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 7,052.-บาท 
  - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ภายใต้โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 31,447.-บาท 
  2. โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
20,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 7,732.-บาท 
  3. โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์  งบประมาณที่ตั้ งไว้   
5,000.-บาท ด าเนินการโดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  1. โครงการคลองสวยน้ าใส งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.-บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 14,242.-บาท 
  2. โครงการบริหารจัดการขยะ งบประมาณ ที่ ตั้ งไว้  20 ,000 . -บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 19,992.-บาท 
  3. โครงการบ้านน่ามองเมืองน่าอยู่  งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000. -บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 3,942.-บาท 
  รวม งบประมาณ ที่ ได้ ด า เนินการตามแผนงาน/โครงการ จ านวน 
11,599,227.43.-บาท 

     จึงเรียนมาเพ่ือทราบ รายละเอียดทั้งหมดอยู่เอกสารที่แจกครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อเป็นเรื่องที่ 6ครับ 

ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 6 การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ     
ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลปลายพระยาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจเร  ปานจีน 
นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา ขอรายงานผลการประเมินผลการประเมินผลการ
จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและเป้าหมายขั้นต่ า มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล ซึ่งตามหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด                      
ที่ นร 0107/ว 4696 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการ
จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ เทศบาลต าบลปลายพระยา         
ประเมินตนเอง และด าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จ านวน 3 แบบ 
ได้แก่แบบเทศบาล 1 และเทศบาล 2 – 1 ถึง 2 – 6 และแบบเทศบาล 3 ลงใน
โปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลได้ประเมินผลตามตัวชี้วัด และบันทึกข้อมูลลง
ในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้  

    1. แต่งตั้งคณะกรรมกรรมประเมินตนเอง 
2. ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล ตามแบบเทศบาล 1 และ

แบบเทศบาล 2 
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3. เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหารเทศบาลทราบและรับรอง 
4. ส่งผลการประเมินให้  ส านักงาน ก.ก.ถ.  
5. น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของเทศบาล 
6. แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชาทราบ 
ในการนี้เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังกล่าว  จึงน าเรียนสภาเทศบาล

ต าบลปลายพระยาเพ่ือทราบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แจกแล้ว และจะได้แจ้ง
ผลการประเมินให้ประชาชนทราบต่อไป โดยสรุปดังนี้ 

   ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านที่ 2 ผังเมือง 
    ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ า 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 9 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 4 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 3 กิจกรรม 

    ภารกิจที่ 2 คลอง/ล าธาร บ่อน้ า และแหล่งน้ า 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 3 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 2 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 12 กิจกรรม 

    ภารกิจที่ 3 ระบบประปาของเทศบาล (เฉพาะเทศบาลที่มีระบบประปา) 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 5 กิจกรรม 

    ภารกิจที่ 4 สะพาน 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 2 กิจกรรม 

    ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 3 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน3 กิจกรรม 

    ภารกิจที่ 6 สะพาน 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 2 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 2 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 10 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน2 กิจกรรม 

    ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 9 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 3 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 2 กิจกรรม 
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    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 8 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน5 กิจกรรม 

   ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี 

    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 4 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 2 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 2 กิจกรรม 

    ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 11 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 4 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 2 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน2 กิจกรรม 

    ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 5 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 4 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 1 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 5 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน- กิจกรรม 

ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 15 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน- กิจกรรม 

ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐาน 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 10 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 9 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 1 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 10 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน- กิจกรรม 

ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า  จ านวน 3 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 2 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 5 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน- กิจกรรม 
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   ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 

ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบ 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 4 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 7 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 4 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 20 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน- กิจกรรม 

ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 3 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 5 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 3 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 24 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน- กิจกรรม 

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 

ภารกิจที่ 16 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 6 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 2 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 5 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 1 กิจกรรม 

การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน- กิจกรรม 

ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชน 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 1 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 7 กิจกรรม 

การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน4 กิจกรรม 

ภารกิจที่ 18 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 1 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน - กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 8 กิจกรรม 

การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน- กิจกรรม 

ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระท าผิด 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 1 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 1 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 1 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 10 กิจกรรม 
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การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน 2กิจกรรม 

ด้านที่ 6 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 

ภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า  จ านวน 11 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 12 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 6 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 23 กิจกรรม 

  การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน4 กิจกรรม 

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านที่ 8 ด้านการ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า  จ านวน 15 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 5 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 3 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 17 กิจกรรม 

  การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน 1กิจกรรม 

ภารกิจที่  22  การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน 

    การจัดบริการสาธารณะ ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า  จ านวน 5 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ เท่ากับค่าเป้าหมาย  จ านวน 3 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาในอนาคต จ านวน 2 กิจกรรม 
    การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่มีการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 14 กิจกรรม 

  การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ จ านวน- กิจกรรม 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ รายละเอียดทั้งหมดอยู่เอกสารที่แจกครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล   

ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจเร  ปานจีน นายกเทศมนตรีต าบล 
ปลายพระยา นอกจากโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รายงานไปแล้วข้างต้น ยังมีโครงการ/
กิจกรรม โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมพลศึกษา  
1. ก่อสร้างสระว่ายน้ า โรงเรียนบ้านบางเหียน 
2. ก่อสร้างสระว่ายน้ า โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 
    1. โครงการปรับปรุงลานกีฬาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
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กิจกรรม 
(1) กิจกรรมปรับปรุงสนามเทนนิสโดยการปูพ้ืนยางพาราเคลือบอะครีลิค   
(2) กิจกรรมปรับปรุงลานกีฬาทางเดิน-วิ่งโดยการปูพ้ืนยางพาราเคลือบ      

อะครีลิค (ลานที่ 1)  
(3) กิจกรรมปรับปรุงลานกีฬาทางเดิน-วิ่งโดยการปูพ้ืนยางพารา          

เคลือบอะครีลิค (ลานที่ 2) บริเวณสระน้ า 
(4) กิจกรรมก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 

2. โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนบ้านหาดถั่ว 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
     1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ าซ่ า – วัดถ้ าปราสาทนาฬาคิริง 

   2. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10   
    (1) กิจกรรมประติมากรรมปูแสม 
    (2) กิจกรรม ก่อสร้างเสาไฟทรงโรมัน              

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน 
  1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแนม 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาบัว 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคดี – โพธิ์งาม 

 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสหปาล์ม 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างลานเทกิ๊ปแอนด์กรีน 
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณโชติ – ถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 4197 
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 9 – เชือ่มถนนบางแก้วใต้ 

งบประมาณที่รอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สุราษฏร์ธานี 4 

1. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โดยการก่อสร้างรั้วเหล็ก  งบประมาณ  
270,000.- บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภา ฯ ทราบครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นระเบียบ

วาระท่ี 5 ครับ 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 

มีเกียรติ์ ชูเดชา  เรียนประธานสภา ฯ ที่เคารพ กระผมนายมีเกียรติ์ ชูเดชา สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลปลายพระยา เนื่องจากถนนสายไทรห่อถึงหัวสะพานมีประชาชนในพ้ืนที่ใช้สัญจร
ไปมาเป็นจ านวนมาก จึงอยากให้เทศบาลต าบลปลายพระยาช่วยเร่งด าเนินการเกี่ยวกับ
การก่อสร้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพ่ือท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
มากขึ้น และเนื่องจากถนนไทรห่อ – บางเงิน ช่วงบริเวณทางโค้ง บริเวณหลังโรงเรียน
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ชุมชนวัดหาดถั่ว บริเวณอ่างเก็บน้ ามีทางโค้งหักศอก ไม่มีไหล่ทาง จ านวน 2 จุด 
ประชาชนอาจได้รับจากการเป็นสัญจร อยากให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยครับ 

ฐิติกร เกกินะ  เรียนประธานสภา ฯ ที่เคารพ กระผมนายฐิติกร เกกินะ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลปลายพระยา มีเรื่องน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาดังนี้ 

  1. ถนนสายหนองใหญ่ เส้นทางช ารุดเห็นควรให้เทศบาลต าบลปลายพระยา  
รีบด าเนินการซ่อมแซม 

  2. ถนนสายโชคดี โพธิ์งาม ที่มีแผนการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขณะนี้มีความ
ช ารุดทรุดโทรมมาก เห็นควรให้เทศบาลต าบลปลายพระยาช่วยด าเนินการซ่อมแซม    
ให้ถนนใช้งานได้ตามปกติไปก่อน จนกว่าจะมีการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

  3. ขอให้เทศบาลต าบลปลายพระยา ด าเนินการเทคอนกรีต บริเวณที่ล้างจาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ       
7 เมตร เพราะเมื่อพนักงานเทศบาลได้ท าการล้างจานบริเวณดังกล่าว จะท าให้พ้ืนที่
บริเวณดังกล่าวเกิดการเฉอะแฉะ ดูแล้วไม่ถูกสุขลักษณะครับ 

  4. คูน้ าซอยเทศบาล 2 มีเศษขยะทับถมในบริเวณคูน้ า อยากให้เทศบาลต าบล
ปลายพระยาท าการเปิดฝาระบายน้ าและท าการรื้อเก็บในคูน้ าให้หมดครับ เพราะขยะ
ดังกล่าวไปอุดตันคูระบายน้ า เกิดการหมักหมมท าให้มีกลิ่นเหม็น  

นายนิวัตน์ พรหมลิขิต  เรียน ประธานสภา ฯ กระผมนายนิวัตน์ พรหมลิขิต ประธานชุมชนบ้านทุ่ง 
อยากจะสอบถามนายก ผ่านทางท่านประธานว่า 

  1. เวลามีประชุมต่าง ๆ หรือมีกิจกรรมต่าง ๆ ท าไมถึงไม่ส่งหนังสือเชิญไปให้
สมาชิกทุกคน 

  2. ถ้าเอกสารถึงสมาชิกท าไมถึงไม่เข้าร่วมประชุม 
  3. ประชาชนตามร้านกาแฟ สงสัยว่าท าไมสมาชิกสภา ฯ ส่งโครงการต่าง ๆ 

แล้วนายกไม่อนุมัติ ไม่เห็นด้วย ครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภา ฯ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรี ขอเรียนท่าน

ประธานว่า การเสวนาตามร้านกาแฟของประชาชนนั้น เป็นการแสดงความคิดของ
ตนเองโดยมิได้ทราบถึงข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

  ส่วนเรื่องการส่งหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาล กรณีเป็นเรื่องส าคัญก็มีหนังสือเชิญปกติ แต่ถ้าหากเป็นเรื่องไม่ส าคัญก็ไม่ได้
เชิญ เพราะเกรงใจท่านสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ของผม เรื่องทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ไม่บอก ท่านสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ที่
เจ้าหน้าที่ธุรการ เว้นแต่มีบางเรื่องที่ ไม่จ าเป็นต้องขออนุมัติจากท่านสมาชิกสภา        
แต่เป็นเรื่องของทางราชการอย่างเดียว เช่น งานลอยกระทงที่ผ่านมา เรื่องหลักการและ
การขอใช้งบประมาณ สมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการได้แล้ว       
ส่วนเรื่องรายละเอียด กระบวนการต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่มาคิดกันว่าจะด าเนินการอย่างไร อีกอย่างคับเวลาสมาชิกมีเรื่องอะไรหรือ
ชาวบ้านมีเรื่องอะไรแล้วบอกผม ผมท าให้ทุกเรื่องครับ ถ้ามีเรื่องไหนที่ไม่ได้ท าก็เพราะ
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ไม่มีใครมาบอก หรือบางทีชาวบ้านเค้าบอกผ่านสมาชิกมาแล้ว แต่สมาชิกไม่ได้มาบอก
ผมต่อ ก็เลยไม่ได้ท าให้ ครับ  

  ส่วนเรื่องท่ีส่งเอกสารไปแล้วสมาชิกสภาเทศบาลท าไมไม่มาอันนี้ผมไม่ทราบ 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกท่านใด จะน าเสนอเรื่องต่อสภา ฯ อีกหรือไม่ ครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี -    

 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด น าเสนอต่อที่ประชุมอีก เป็นอันว่าการประชุมสภา
เทศบาลในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

 
ปิดการประชุมเวลา     11.40 น. 

 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ  
         (นายประภาศ  ฉิมเรือง) 

                                                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
                                                                                         ผู้จดรายงานการประชุ 

 
 
 
ลงช่ือ ...........................................        

                (นายฐิติกร เกกินะ) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     

ลงช่ือ ............................................ 
              (นายชัยชนะ ประพันธ์)     
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                                   
 

 
 

ลงช่ือ ............................................       
                                                                       (นางสาวสุพรรษา สวนรักษา) 
             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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  สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 
 
 

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

ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา       


