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การประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕61 
วันที ่21 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา 09.30น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
........................................... 

 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย จ านวน 2 ท่าน 

1.นายสมศักดิ์ ลูกลิ้ม 
2.นายสุชาติ ชูสุทธิ ์

ประธานสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ส ม ัย แ ร ก  ป ร ะ จ า ป ี พ .ศ .  256 1  เมื ่อ ว ัน ที ่ 2 6  ก ุม ภ า พ ัน ธ ์ 2 5 6 1                   
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปรายละเอียดโดยย่อด้วยครับ  

เลขานุการฯ รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ครั ้งแรก ประจ าป ี พ .ศ .2561     
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547            
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว ไม่มีสมาชิกท่านใด 

   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม ่
เรื่องที่ 1 การก าหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61                            

และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  
  สรุป  เป็นอันว่า มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดประชุมสภาเทศบาล          

สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 ดังต่อไปนี้ 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดดังนี้ 
สมัยที่สอง  มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
สมัยที่สาม  มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2561 
สมัยที่สี่     มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

  และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕62 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕62 มีก าหนด 30 วัน ด้วยมติเอกฉันท์ 
เรื่องท่ี 2 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ด้วยมติเอกฉันท์ 

 เรื่องที่ 3 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
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ประธานสภาฯ  ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
 เรื่องท่ี 1 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ 

สรุป นายฐิติกร เกกินะ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่                                

ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภา ฯ เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติ 

ที่ประชุม  
     - สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม สมาชิกรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเอกฉันท์  
ประธานสภาฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561                         
ด้วยมติเอกฉันท ์

 

ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
ทีประชุม - ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การ

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

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ที่ประชุม   - ไม่มี  

ประธานสภาฯ     ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่  1 ญัตติ  ขอกู้ เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธกส.) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรี

ต าบลปลายพรยา ขอเสนอญัตติ ขอกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
เกษตร (ธกส.) สาขาปลายพระยา เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ
สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   1. หลักการ 
ขอกู้เงิน จ านวน 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จากธนาคาร        
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธกส.) สาขาปลายพระยา เพ่ือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา       
(โรงรับจ าน า) 

 

    2. เหตุผล 
ตามที่ เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้จัดตั้ งสถานธนานุบาลเทศบาล    

ต าบลปลายพระยา (โรงรับจ าน า) โดยได้เปิดด าเนินการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 
2561 เป็นต้นมา ผลปรากฏว่า มีประชาชน  มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก           
ท าให้เงินทุนหมุนเวียนที่เทศบาลได้จ่ายให้กับสถานธนานุบาล เพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการเริ่มด าเนินกิจการ จ านวน 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
และเงินกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที่สภา
เทศบาลได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   จ านวน 20,000,000.-
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บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ไม่เพียงพอต่อการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นดังนี้ จึงมี
ความจ าเป็นต้องขอกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
สาขาปลายพระยา เพ่ิมเติมอีก วงเงิน 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 
เพ่ือให้กับสถานธนานุบาลใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสามารถรองรับการใช้บริการ
ของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

   3. ข้อระเบียบ 
3.1 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  13)          
พ.ศ.2552 มาตรา 66 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “การกู้เงินของเทศบาลจะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล” 
3.2 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3 /ว 4715 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา ก าหนดไว้ว่า “การกู้เงินของเทศบาล
จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล” 

   4. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การบริหารกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา มีสภาพคล่อง
และรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ จึงขออนุมัติกู้เงินจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาปลายพระยา        
เ พ่ิ ม เติ ม อี ก จ า น ว น  3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 . -บ าท  (ส าม สิ บ ล้ า น บ าท ถ้ ว น )                      
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่

ประชุม 
ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.)   โปรดยกมือ 
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  

ประกอบด้วยนายเนตร นวลนุ่น, นายฐิติกร เกกินะ,นายนิยม บัวเกตุ,นางสุพรรษา       
คชวิน ,นายมี เกียรติ์  ชู เดชา,นายชัยชนะ ประพันธ์ ,นายประภาศ ฉิมเรือง            
และนายวิจิตร  ทวีพันธ์ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.)  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -ไม่มี 

 

ประธานสภาฯ  สมาชิกงดออกเสียง 
ที่ประชุม  -ไม่มี  
ประธานสภาฯ   สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุมอนุมัติใหกู้้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ด้วยมติเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ   เรื่ อ ง ที่  2  ญั ต ติ  ข อ อ นุ มั ติ โ อ น เงิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินเบิกตัดปี) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ
ญัตติต่อที่ประชุมครับ  
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   นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรี

ต าบลปลายพรยา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  (เงินเบิกตัดปี)  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ 
 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  (เงินเบิก
ตัดปี)  โอนลดรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองใหญ่ ซึ่ง
เป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดจ้าง จ านวน 610,000.-บาท  (หกแสนหนึ่งหมื่นบาท)  
โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น  รายการเงินทุนส ารองเพ่ือรองรับในกรณีที่ เงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการสถานธนานุบาล  (โรงรับจ าน า)  ไม่ เพียงพอ  
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การสถานธนานุบาล           

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลต าบลปลายพระยาได้กันเงินไว้เบิกตัดปี ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2560รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองใหญ่  
งบประมาณ  ตั้ งไว้  1 ,510,000 .-บาท (หนึ่ งล้ านห้ าแสนหนึ่ งหมื่นบาท )             
โดยเทศบาลได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           
(e-bidding) ผลปรากฏว่าผู้รับจ้างเสนอราคาวงเงิน 900,000.-บาท (เก้าแสนบาท
ถ้วน) ท าให้มีเงินเหลือจ่าย จ านวน  610,000.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาท)    
จากโครงการดังกล่าว  ประกอบกับตามที่เทศบาลได้จัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาล
ต าบลปลายพระยา (โรงรับจ าน า) ซึ่งเทศบาลได้ให้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
กิจการในระยะเริ่มแรก จ านวน 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ไปแล้วนั้น  
และเทศบาลจะต้องให้เงินทุนส ารองเพ่ือรองรับในกรณีที่เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการสถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า)ไม่เพียงพออีกไม่ต่ ากว่า 2,000,000.-
บาท (สองล้ านบาทถ้วน)แต่ เนื่ องจากเทศบาลมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ            
จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณดังกล่าวไปเป็นเงินทุนส ารองฯ  เป็นการเบื้องต้นไป
พลางก่อน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย และ    
เพ่ือให้การด าเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และสามารถด าเนินกิจการได้อย่างมีเสถียรภาพ 
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาทางการเงินของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และผู้ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า         

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
ข้อ 31  “การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัด
ปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี” 
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   ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่

ประชุม 
ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560      

(เงินเบิกตัดปี)   โปรดยกมือ 
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560        

(เงินเบิกตัดปี) ประกอบด้วยนายเนตร นวลนุ่น, นายฐิติกร เกกินะ,นายนิยม บัวเกตุ,  
นางสุพรรษา คชวิน,นายมีเกียรติ์ ชูเดชา,นายชัยชนะ ประพันธ์ ,นายประภาศ        
ฉิมเรืองและนายวิจิตร ทวีพันธ์ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (เงินเบิกตัดปี) โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  สมาชิกงดออกเสียง 
ที่ประชุม  -ไม่มี  
ประธานสภาฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินเบิกตัดปี)  ด้วยมติเอกฉันท ์
 

    ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี 3 ญัตติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรี
ต าบลปลายพระยา ขอเสนอญั ตติ โอน เงิน งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี             
พ.ศ.  2561 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

   หลักการ 
1. โอนเพิ่ม  จ านวน  1 รายการ   (โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่) ดังนี้  
 ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่  รายการ โทรทัศน์        
แอล อี ดี   ( LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 
พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว โอนเพ่ิมเป็นเงินจ านวน 26,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น        
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) แบบ Smart TV  จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
26,500.- บาท  

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
 -ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution 1920X1080 
 พิกเซล) 

   -ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 55 นิ้ว  
 -แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
 -สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
 -ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง  
 -ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
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 -มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล  (Digital)  ในตัว 

  (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าปี 2561) 
                           รวมโอนเพ่ิม จ านวน 26,500.- บาท 

2. โอนลด  จ านวน   1 รายการ   ดังนี้  
สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถาน       
ธนานุบาล  งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับ ป รุ งที่ ดิ น และสิ่ งก่ อส ร้ า ง  รายการค่ าติ ด ตั้ งป ระตู เห ล็ กม้ วน  ตั้ ง ไว้            
จ านวน  35,500.- บาท  คงเหลือก่อนโอน จ านวน 35,500.- บาท โอนลด            
จ านวน  26,500.- บาท  คงเหลือหลังโอนลด  จ านวน 9,000.- บาท  

        รวมโอนลด จ านวน 26,500.- บาท 

 (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแนบท้ายแบบเสนอญัตติ) 

 

เหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักการทรงงานถือปฏิบัติและประยุกต์ใช้ และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทศบาลต าบล
ปลายพระยา   ส่งผลให้มีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
และเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลต าบลปลายพระยาปีละไม่
ต่ ากว่า 1,000 คน เพ่ือให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไป    
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อโทรทัศน์ เพ่ือใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ และการให้บริการประชาชน  

  ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27      
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2543  ข้อ 27   

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ทีประชุม   -ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561     

โปรดยกมือ 
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประกอบด้วยนายเนตร นวลนุ่น, นายฐิติกร เกกินะ,นายนิยม บัวเกตุ,นางสุพรรษา      
คชวิน,นายมีเกียรติ์ ชูเดชา,นายชัยชนะ ประพันธ์ ,นายประภาศ ฉิมเรืองและ       
นายวิจิตร ทวีพันธ์ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2561 โปรดยกมือ 
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ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ สมาชิกงดออกเสียง 
ที่ประชุม -ไม่มี  

สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุมอนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยมติเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวารที่ 6  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2561- 2564) การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1                    
ขอเชิญนายกเทศมนตรีรายงานครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรี  
ต าบลปลายพระยา ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561     
(ครั้งที่ 1) 
 ตามที่ เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้จัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส าหรับการบริหาร
จัดการองค์กรและจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน นั้น 
 ในการนี้  เทศบาลต าบลปลายพระยา  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 โดยแยกตามยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา ดังต่อไปนี้   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 (1) แนวทางการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประยุกต์ใช้
ในบริหารจัดการองค์กรและ การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนสู่องค์กรและ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (2) แนวทางการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตขององค์กร ภาครัฐ         
ภาคประชาชน 
 (3) แนวทางการสร้างเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ภาคีร่วม
และบูรณาการความร่วมมือ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 (4) แนวทางการสร้างเสริมและพัฒนาองค์กรมีการบริหารจัดการตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 (๕) แนวทางการสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และ
จริยธรรมให้แก่บุคลากรของเทศบาล 
 (6) แนวทางการพัฒนา และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  และสถานที่         
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 มีการด าเนินงาน  ดังนี้ 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1 . โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  ผู้บริหาร  เลขานุการที่ปรึกษา
ประชาชน  ประธาน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง (โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ “การบริหารจัดการ         
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” ในระหว่างวันที่ 19 – 27 มกราคม  2561) 
      งบประมาณ  453,991.-บาท 
 2 . โครงการการสนับสนุนการจัด พิ ธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   งบประมาณ  112,250.-บาท 
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    3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 

 3.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด (ส านักปลัดเทศบาล)   งบประมาณ  19,900.-บาท 
     3.2 จัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ       
แบบที่ 1   จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล)  งบประมาณ  19,000.-บาท 

        3.3 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด  
   (กองช่าง,กองคลัง)     งบประมาณ  79,000.-บาท 
    3.4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์   
   จ านวน 1 ชุด   (กองคลัง)      งบประมาณ  21,500.-บาท 

3.5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์   Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี      
จ านวน 1 เครื่อง      (กองคลัง)      งบประมาณ  16,900.-บาท 
         3.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ โปรแกรมระบบงาน     
สถานธนานุบาล จ านวน 3 ชุด (กองคลัง)   งบประมาณ  39,500.-บาท 
    3.7 จัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน ตัวละ 5,000.- บาท จ านวน 2 ตัว ตัวละ 
3,000.- บาท จ านวน 6 ตัว (ส านักปลัดเทศบาล) งบประมาณ  15,000.-บาท 

     3.8 จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน   จ านวน 1 ตัว (กองคลัง)   
        งบประมาณ   7,500.-บาท 

    3.9 จัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน   จ านวน 7 ตัว (กองคลัง) 
         งบประมาณ  28,00.-บาท 
    3.10 จัดซื้อโต๊ะเหล็กส าหรับปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว (กองสาธารณสุขฯ)
         งบประมาณ   7,500.-บาท 
    3.11 จัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน  จ านวน 2 ตัว (กองสาธารณสุขฯ) 
         งบประมาณ  8,000.-บาท 

3.12 จัดซื้ อ เก้ า อ้ี พั กคอย แบบโครงเหล็กบุ นวมฟองน้ า  หุ้ ม พี วีซี          
แบบ 2  ที่นั่ง จ านวน   2 ชุด (กองสวัสดิการ) งบประมาณ 13,000.-บาท 
3.13 จัดซื้อถังน้ าไฟเบอร์กลาส จ านวน 1 ถัง (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)    งบประมาณ   5,800.-บาท 

    3.14 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) 
         งบประมาณ  9,000.-บาท 
    3.15 จัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัว (กองช่าง) 
         งบประมาณ  8,000.-บาท 

3.16 จัดซื้ อ เก้ า อ้ีส าหรับผู้ ใช้บริการ แบบ 3  ที่ นั่ ง จ านวน 2  ชุด         
แบบ 2   ที่นั่ง จ านวน 2 ชุด (กองคลัง) งบประมาณ 18,000.-บาท 

    3.17 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 1 ตู้  งบประมาณ  9,600.-บาท  
    (กองคลัง) 
    3.18 จัดซื้อตู้เซฟ ขนาดน้ าหนัก 150 กิโลกรัม จ านวน 1 ตู้  (กองคลัง)
         งบประมาณ  14,500.-บาท
    3.19 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 15 ช่อง จ านวน 6 ตู้ (กองคลัง) 
         งบประมาณ  24,000.-บาท 

  3.20 จัดซื้อโต๊ะประชุมเล็กพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 4 ตัว จ านวน 1 ชุด      
(กองคลัง)    งบประมาณ  11,000.-บาท 
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3.21 จัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน – เย็น แบบตั้งพ้ืน จ านวน 2 เครื่อง (ส านัก,   
กองคลัง)    งบประมาณ  10,000.-บาท 

    3.23 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ (กองคลัง)  
         งบประมาณ  6,290.-บาท 
    3.24 จัดซื้อตู้เสื้อผ้าแบบไม้ จ านวน 1 ตู้ (กองคลัง)  
         งบประมาณ  5,000.-บาท 
    3.25 จัดซื้อเตียงนอนแบบไม้ จ านวน 1 ตู้ (กองคลัง)  
         งบประมาณ  5,000.-บาท 
    3.26 จัดซื้อท่ีนอน  จ านวน 1 เตียง (กองคลัง)   
         งบประมาณ  4,000.-บาท 
   3.27 จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพมุมสูง  จ า น ว น  1 เ ค รื่ อ ง               

(ส านักปลัดเทศบาล)   งบประมาณ  39,000.-บาท 
    3.28 จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี  ดี (LED TV)  จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง)
               งบประมาณ  14,500.-บาท 

3.29 จัดซื้อ โทรทัศน์วงจรปิดและ เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล          
จ านวน 1 ชุด (กองคลัง)   งบประมาณ 120,000.-บาท 

    3.30 ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย จ านวน 1 ชุด(กองคลัง)  
         งบประมาณ 75,000.-บาท 

3.31 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักทองแบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง)                   
     งบประมาณ 33,500.- บาท 
3.32 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ขยายอาคารส านักงานและการ
ให้บริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

    - ค่าติดตั้งกระจกนิรภัย (กองคลัง)  งบประมาณ 30,000.-  บาท 
    - ค่าตดิตั้งประตูเหล็กม้วน (กองคลัง) งบประมาณ 19,300.-  บาท 
    - ค่าติดตัง้ป้ายชื่อสถานธนานุบาล (กองคลัง)งบประมาณ 83,000.- บาท 
    - ค่าตดิตั้งเหล็กดัด (กองคลัง)  งบประมาณ 43,000.- บาท 

4. โครงการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีเป็นการปรับปรุง 
พัฒนาฐานเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ และเพ่ือขยายฐานเรียนรู้ให้เกิดความ
หลากหลายของกิจกรรมและองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     งบประมาณ  22,000.-บาท 

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 (1) แนวทางการสร้างเสริมและพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และปลอดภัย        
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
      (2 )  แน วท างก าร พั ฒ น าการจั ด วางระบ บ ผั ง เมื อ งรวม             
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว  ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561     
มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
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 5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายในเขตเทศบาล ได้ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยเทศบาล 9   

       งบประมาณ   9,658.80บาท    
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม 

 (1)  แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีทั้ง        
ทางร่างกายและจิตใจ 
         (2 )  แนวทางการพัฒ นาการสนับสนุน   ส่ งเสริมการกีฬา 
นันทนาการ  สถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
         (3)  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
         (4)  แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระบบการบริหารการ
จัดการโรงเรียนตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา 
 (5)  แนวทางการพัฒนาการบูรณาการร่วมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 (6)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  (7)  แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และ
สังคม ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
แผนงานการศึกษา 
 6. โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ  มีการแสดงผลงานนักเรียน    
สื่อการเรียนการสอนของครูตลอดปีการศึกษา 2560 มีการมอบเกียรติบัตร
ให้แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 62  คน 
     งบประมาณ    46,500.-บาท 

     7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา        
     - ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ระบบ Wireless Fidelity : Wifi  
         งบประมาณ  3,752.49 บาท 
    - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนอนุบาล  
         งบประมาณ    77,582.-บาท 

  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน    งบประมาณ   11,340.-บาท 
 8. โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนม ให้กับโรงเรียนบ้านบางเหียน
และโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้า
อ าเภอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลคณาพร เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์โภชนาการครบทั้ ง  5 หมู่   มาตรฐานของ       
กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้             
          งบประมาณ 1,196,741.52บาท 
 9. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านบางเหียน
และโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ ว  ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน         
บ้าน   หน้าอ าเภอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว และ
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โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคณาพร เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง          งบประมาณ 1,152,080.-บาท 

    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 10. โครงการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาที่เทศบาลจัดการแข่งขันหรือ
ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน เทศบาลได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล       
อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด โดยมีนักกีฬา จ านวน 20 คน เจ้าหน้าที่
ทีม   จ านวน 6 คน   งบประมาณ  108,326-บาท 

    แผนงานสาธารณสุข 
 11. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลยังมีความ
จ าเป็นต้องเช่าที่ดินเอกชนส าหรับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และสถานที่ของ
เอกชนที่มีความเหมาะสมจะเช่าเพ่ือการดังกล่าว เป็นที่ดินของนาง
มณีวรรณ จันฟัก  ซึ่งเคยเป็นคู่สัญญากับเทศบาล    
     งบประมาณ  180,000.-บาท 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 (1 )  แน วทางการ พัฒ นาการส่ ง เสริมสนั บ สนุ น  อนุ รั กษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการสร้าง   
อาชีพ แหล่งเรียนรู้ และรายได้ของชุมชน 

(2)  แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และการบริการ 

(3) แนวทางการพัฒนาสร้างเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน       
มีสัมมาชีพและรายได้เสริม  สร้างมูลค่า  พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 

(4) แนวทางการสร้างเสริมและการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน        
สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน โดยใช้วิธีการ
สหกรณ์เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

(5) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน 

(6) แนวทางการพัฒนา การสร้างเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้      
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม สัมมาชีพ และสุขภาพ 
  ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 12. โครงการจัดงานวันส าคัญทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา       
วันส าคัญของชาติและท้องถิ่น 
 - จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา  จ านวน  113 
คน , เด็ กนั ก เรี ยนศูนย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลชุ มชนหน้ าอ า เภ อ         
จ านวน 100 คน, เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนหาดถั่ว       
จ านวน  66 คน,  เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลปลายพระยา 700 
คน  มีกิจกรรมแสดงบนเวที การจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม      
       งบประมาณ  82,022.-บาท 
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 - กิจกรรมจัดงานวันลอยกระทง เป็นประเพณีที่คนไทยปฏิบัติกัน
ตามความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่มวลมนุษย์ได้ใช้
ประโยชน์ และท าลายสร้างมลพิษให้แก่แม่น้ าล าคลอง มีผู้มาร่วมกิจกรรม
ประมาณ  1,000.- คน                    งบประมาณ  189,077. –บาท 
 - กิจกรรมพิธีถวายสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ได้จัดท าพวงมาลัยจ านวน 1 พวง ผู้บริหาร 
พนักงาน/ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลและผู้น าชุมชน จ านวน 100 คน   
ได้เข้าร่วมงาน    งบประมาณ      1,000.-บาท 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนราชการอื่น 

 1. เทศบาลต าบลปลายพระยา  ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  จ านวน  2  โครงการ คือ 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโพธิ์งาม –   
หนองทุ่ง              งบประมาณ 1,799,000.- บาท   
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุวรรณโชติเชื่อม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4197     งบประมาณ 717,000.- บาท  

2. เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
จากจังหวัดกระบี่ ประจ าปีงบประมาณ  2562 (งบยุทธศาสตร์จังหวัด
กระบี่)    

- โครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง     
ต าบลปลายพระยา ประกอบด้วยการ ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Full Color) พร้อมอุปกรณ์           
ติดตั้ งชุดปลูกผักระบบไฮโดรโพรนิกส์  จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์      
ประจ าศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเทศบาลต าบลปลายพระยา   

    งบประมาณ  2,341,400.00 บาท  
    3. เทศบาลต าบลปลายพระยา  ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขต 4 จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเงิน 140,000.- 
บาท ด าเนิ น โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุ ขภาพชุมชน เทศบาล         
ต าบลปลายพระยา  
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ทีประชุม    -ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก  
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
นายนิยม บัวเกตุ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายนิยม บัวเกตุ สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 1 ข้อเสนอปัญหาที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนเขต 1 จากการลงท าประชาคม ดังนี้ 
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1. น้ าท่วมขังจากซอยโรงน้ าถึงหน้าลานเทก๊ิฟแอนด์กรีน ชุมชนบ้าน

ปากน้ า 
2. ซ่อมแซมถนนซอยโชคดี – โพธิ์งาม ถนนลูกรัง ช ารุดและรก ขอให้ช่วย

ดูแล 
3. เรื่องถังน้ าบริการ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ขอให้จัดซื้อ 
เพ่ิมเติมครับ 

นายฐิติกร เกกินะ   เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายฐิติกร เกกินะ สมาชิกสภาเทศบาล     
เขต 1 ข้อเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ดังนี้ 
1. ถนนซอยประปา-น าเจริญ มีความเสียหาย 1 จุด ขอให้ช่วยแก้ไข 
2. ขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ถนนสายสุวรรณโชติ จ านวน 1 จุด 
3. ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตประปาถนนซอยประปา- น าเจริญ 

นายประภาศ ฉิมเรือง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายประภาศ ฉิมเรือง สมาชิก
สภาเทศบาล  เขต 2 ข้อเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
ดังนี้ 
1. ขอให้ปรับปรุงทางเชื่อมทางเข้าหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านหาดถั่ว 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีต าบล
ปลายพระยา ขอตอบข้อสงสัยข้อซักถาม  
1.กรณีน้ าท่วมขังกระผมจะให้ทางกองช่างเข้าไปส ารวจพื้นที่ 
2.ถนนสายโชคดี – โพธิ์งาม จะให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้ตรวจสอบ
และด าเนินการครับ 
3.เรื่องถังน้ าลากจูง จะตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ครับ เพ่ิมอีก 
2 ถัง ของเดิมมีอยู่ 3 ถัง รวมเป็น 5 ถัง น่าจะเพียงพอครับ 
4. เรื่องถนนสายประปากระผมจะให้ทางกองช่างไปดูครับ 
5.เรื่องถนนสายสุวรรณโชติต้องดูงบประมาณรายจ่ายติดตั้งได้หรือไม่ครับ 
6.เรื่องขยายไฟฟ้า – ประปา จะให้ทางกองช่างออกแบบและของบ
สนับสนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
7. กรณีหน้าโรงเรียนชุมชนวดัหาดถั่วที่ถนนไม่ถึงหน้าโรงเรียนเนื่องจาก
ถนนบริเวณดังกล่าวต้องมีคูระบายน้ าท าให้งบประมาณไม่เพียงพอที่จะ
ขยายกระผมจะให้กองช่างตรวจสอบพ้ืนที่จะได้ใช้งบประมาณของเทศบาล 

นายนิยม บัวเกตุ   เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายนิยม บัวเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล     
เขต 1 ปัญหาความเดือดของประชาชน ดังนี้ 
1.บริเวณหน้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มีรถ
จอดหนาแน่น อยากให้ทางเทศบาลประสานกับทางธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณก์ารเกษตร (ธกส.) 
2.ถนนซอยหลังตลาดใหม่ช ารุดเป็นร่องน้ าลึก ขอให้ช่วยซ่อมแซมครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีต าบล
ปลายพระยา ขอตอบข้อสงสัยข้อซักถาม  
1. เรื่องท่ีจอดรถบริเวณหน้าธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) กระผม
จะท าหนังสือไปยังธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ครับ 
2. ถนนซอยหลังตลาดใหม่กระผมให้ทางกองช่างไปตรวจสอบและ
ด าเนินการครับ 
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นายวสันต์ รักษ์แดง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านกระผมนายวสันต์ รักษ์แดง ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงถนนสาย
หนองใหญ่เชื่อมต่อถนนสายหลังตลาดใหม่ ทางผู้รับเหมาได้รื้อผิวจราจร
ช่วงแรก ช่วงหลัง ตอนนี้ผู้รับเหมาได้แก้ปัญหาให้ด้วยน าหินใต้สายพานลงใน
พ้ืนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากฝนตกหนักบ่อยครับ 

นายนิยม บัวเกตุ   เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายนิยม บัวเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล     
 เขต 1 ขอเสนอปัญหาถนนช ารุด ถนนสายหลังตลาดใหม่เชื่อมต่อถนน    

สายประทีปอุทิศ ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ขอให้ช่วยแก้ปัญหาด้วยครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีต าบล

ปลายพระยา ขอตอบข้อสงสัยข้อซักถาม  กรณีถนนสายหลังตลาดใหม่
เชื่อมต่อถนนประทีปอุทิศ กระผมให้ทางกองช่างตรวจสอบครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด น าเสนอต่อที่ประชุมอีก เป็นอันว่าการประชุมสภา
เทศบาลในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

ปิดการประชุมเวลา    11.30น. 
        

(ลงช่ือ)             ประภาศ ฉิมเรืง         ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายประภาศ  ฉิมเรือง) 
                                               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือ เป็นหลักฐาน 
 

 
(ลงชื่อ)        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายนิยม บัวเกตุ) 
     

(ลงชื่อ)             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสุชาติ ชูสุทธิ์)        

                                                                      
(ลงชื่อ)              กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

                                                      (นายฐิติกร เกกินะ) 
   

   
  สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
 
 

(ลงชื่อ)            ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา                                                                               
                                         (นายสุรินทร์ จิตตรง) 

 
 


