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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561  เวลา 10.00น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
……………………………………………………………… 

 
ประธาน   ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

เรื่องสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาลาป่วย 3 ท่าน และลากิจ 1 
ท่าน 

1. นายสมศักดิ์ ลูกลิ้ม  ลาป่วย 
2. นายสุชาติ ชูสุทธิ ์    ลาป่วย 
3. นายวิจิตร ทวีพันธ์   ลาป่วย 
4. นายชัยชนะ ประพันธ์ ลากิจ 

ประธาน  ระเบียบวาระที ่ 2 เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวันที่  1 
สิงหาคม 2561 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่แจกจ่าย
ให้กับสมาชิกแล้วนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปรายละเอียดโดยย่อ    
ด้วยครับ 

เลขานุการฯ  รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี        
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2561  มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

    ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  
2561 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล       
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้ งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มีเรื่องพิจารณา 

    ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม ่
    เรื่องที่ 1 การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
    เรื่องที่ 2 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

  เรื่องที่ 3 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 ด้วยมติเอกฉันท ์

เรื่องที่ 4 ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยมติเอกฉันท์  

    ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
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ประธาน  -มี สมาชิ กท่ าน ใดจะแก้ ไขถ้ อยค าในรายงานการประชุ มฯ         
หรือไม่ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธาน  -เมื่อไม่มีผู้ ใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ  ต่อไป        

เป็นการขอมติที่ประชุม  
ประธาน  - สมาชิกท่ านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ         

โปรดยกมือ 
  สมาชิกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลด้วยมติเอกฉันท์ 

ประธาน  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวันที่  1 
สิงหาคม 2561ด้วยมติเอกฉันท ์

 

ประธาน   ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
- ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 

ประธาน ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

ประธาน    ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
เรื ่อ งที ่  1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ . 25 62  วาระที ่ 2  ขอเช ิญ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ รายงานด้วยครับ 

นายฐิติกร เกกินะ            เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายฐิติกร เกกินะ ขอรายงานการ
แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลปลายพระยาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 
2561 และได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา นั้น  

 

    ผลการพิจารณาปรากฏดังนี้ 
 

 ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    - ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 

 ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 เป็นต้นไป 

     - ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
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ข ้อ  3.ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย ป ร ะ จ า ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ            
พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 66,508,600.- บาท   

    - ไมม่ีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข  
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 62,885,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

    ด้านบริหารงานทั่วไป 
 

 แผนงานบริหารงานทั่วไปตั้งไว้รวม 15,628,400.-บาท               
ปรับลด 26,000 บาท  ยอดรวม 15,602,400.- บาท 

  โดยมีการแก้ไขดังนี้  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์    All in one ส าหรับการประมวลผล ตั้งไว้ 92,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 23,000.-บาท   
 ขอแปรลด  26,000.-บาท คงเหลือหลังแปรลด 66,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 3 เครื่องๆละ 22,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 core)                
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า           
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 
4. มี ห น่ ว ย จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล  (Hard Drive) ช นิ ด  SATA ห รื อ  ดี ก ว่ า          
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base – T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
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7. มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast  Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 
1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561)  

   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 1,820,500.-บาท 
- ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศึกษา   ยอดรวม 16,400,400.- บาท    
 ปรับเพิ่ม 26,000.-  ยอดรวม 16,426,400.- บาท 

    โดยมีการแก้ไขดังนี ้  
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one ส าหรับการประมวลผล ตั้งไว้ 23,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จ านวน 1
เครื่อง  
  ขอแปรลด  1,000.-บาท คงเหลือหลังแปรลด 22,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 
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4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า          
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
7. มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9 . มี จอภาพแบบ  LED หรือดี กว่ า  มี  Contrast  Ratio ไม่ น้ อยกว่ า         
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561) 

- แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
ขอแปรเพิ่ม 27,000.-บาท คงเหลือหลังแปรเพิ่ม 57,000.-บาท 

 

แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม 5,359,400.- บาท 
- ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม  2,185,000.- บาท 
- ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม   8,027,500.- บาท 
- ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 642,500.- บาท 
- ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,428,000.- บาท 
  - ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง  ยอดรวม         11,423,300.- บาท 

     - ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 

ข้อ 5.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวน
รวมทั้งสิ้น 3,623,600.-บาท 

     - ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
 

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาล 
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     - ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยามีหน้าที่รักษาการให้เป็น
ตามบัญญัตินี้ 

- ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  ตามที่ประธานคณะกรรมการรายงานต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใด
จะอภิปรายในข้อที่มีการแปรญัตติหรือแก้ไขบ้าง ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อไป เป็นการขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีแปรญัตติ โปรดยกมือ 
ที่ประชมุ สมาชิกเห็นชอบตามที่แปรญัตติ ประกอบด้วย นายประภาศ ฉิมเรือง ,     

นางสุพรรษา คชวิน ,นายนิยม บัวเกตุ ,นายฐิติกร เกกินะและนายมีเกียรติ์ 
ชูเดชา  

ประธาน    - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบตามท่ีแปรญัตติ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   - ไม่มี  
ประธาน    -สมาชิกงดออกเสียง 
ที่ประชุม   สมาชิกงดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน คือ นายเนตร นวลนุ่น 
ประธาน    สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่แปรญัตติ              

ด้วยมติเอกฉันท ์
 

ประธาน เรื่องที่ 2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 
วาระที่ 3 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม    
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข ้อ  52 ก า ห น ด ไว ้ว ่า การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ  ในวาระที่ สาม           
ไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภา       
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม ่ดังนั้น ในการนี้จึงขอมติที่ประชุม  

ประธาน - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -สมาชิกเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ .2562   ประกอบด้ วยนายประภาศ ฉิม เรือง ,           
นางสุพรรษา คชวิน ,นายนิยม บัวเกตุ ,นายฐิติกร เกกินะและนายมีเกียรติ์ 
ชูเดชา  

ประธาน - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธาน    - สมาชิกงดออกเสียง 
ที่ประชุม   สมาชิกงดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน คือ นายเนตร นวลนุ่น 
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ประธาน  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยมติเอกฉันท ์

 

ประธาน เรื่องที่  3 ก าหนดภารกิจ/งานบริการที่จะส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ประจ าปี 2561 ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรี ย น ป ระธ าน ส ภ าฯ ที่ เค ารพ  ก ระผ ม น าย จ เร  ป าน จี น 
นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา ขอเสนอญัตติ ก าหนดภารกิจ/          
งานบริหารที่จะส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ประจ าปี 2561      
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

    หลักการ 
เทศบาลต าบลปลายพระยา  จะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ

ของประชาชนในภารกิจงานของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ  
จ านวน 4 ภารกิจ  ประกอบด้วย 
1. งานทะเบียนราษฎร 
2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. งานส่งเสริมสุขภาพ 
4. งานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

เหตุผล 
เนื่ องจากพระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน        

(ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1 ก าหนดไว้ว่า  “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ       
ภ าครั ฐ  ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ความคุ้ มค่ า ใน เชิ งภ ารกิ จแห่ งรั ฐ             
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น      
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจการตัดสิน  
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน     
มีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน” ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาล
ต าบลปลายพระยา มีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน จึ งต้ องมีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน              
ผู้มารับบริการสาธารณะจากเทศบาลต าบลปลายพระยา เพ่ือจะได้น ามา
ปรับปรุง แก้ ไข การด าเนินงานในภารกิจการจัดบริการสาธารณะ         
ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชนได้ดียิ่งข้ึน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธาน  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียด ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม 
ประธาน -สมาชิกท่ านใด เห็นชอบให้ก าหนดภารกิจ/งานบริการที่ จะส ารวจ         

ความพึงพอใจของประชาชน ประจ าปี 2561 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ    
โปรดยกมือ 
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ที่ประชุม  -สมาชิกเห็นชอบให้ก าหนดภารกิจ/งานบริการที่จะส ารวจความพึงพอใจ  
ของประชาชน ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย นายประภาศ ฉิมเรือง ,         
นางสุพรรษา คชวิน ,นายนิยม บัวเกตุ ,นายฐิติกร เกกินะและนายมีเกียรติ์ 
ชูเดชา  

ประธาน - สมาชิกท่านใดไม่ เห็นชอบให้ก าหนดภารกิจ/งานบริการที่จะส ารวจ    
ความพึงพอใจของประชาชน ประจ าปี 2561 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   -ไม่มี  
ประธาน    - สมาชิกงดออกเสียง 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธาน สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก าหนดภารกิจ/งานบริการที่จะ

ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ประจ าปี 2561  ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอ ด้วยมติเอกฉันท ์

ประธาน   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรีฯ   เรี ย น ป ระธ าน ส ภ าฯ ที่ เค ารพ  ก ระผ ม น าย จ เร  ป าน จี น 

นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา ด้วยอ าเภอปลายพระยาได้รับแจ้งจาก
จังหวัดกระบี่ว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสอดส่อง 
เสนอแนะการปฎิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น 

   ในการนี้  อ าเภอปลายพระยาขอเชิญ เข้าร่วมประชุมชี้ แจง
รายละเอียดการด าเนินการโครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์ เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่  9  สิ งหาคม 2561 เวลา 09 .30 น .              
ณ ห้องประชุมอ าเภอปลายพระยาและน าคณะกรรมการธรรมาภิบาล         
จั งหวัดกระบี่ ติ ดตามการด าเนิ นการโคร งการใน พ้ืนที่ ด า เนิ นการ          
จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1. รายงานก่ อสร้ างอาคารศู นย์ เรี ยน เศรษฐกิ จพอเพี ยง 
งบประมาณ  1,351,700.-บาท  

2. โครงการส่งเสริมการปลูกผักระบบไฮโดรโพรนิกส์ 
งบประมาณ 264,650.-บาท 

3. รายการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์เพ่ือให้ในศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารเทศบาลต าบลปลายพระยา งบประมาณ 230,050.-บาท 

4. ร า ย ก า ร จั ด ซื้ อ ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ดิ จิ ต อ ล             
งบประมาณ 495,000.- บาท ครับ 

ประธาน  เรียนสมาชิกและคณะผู้บริหาร กระผมนายเนตร นวลนุ่น รอง
ประธานสภา ปฎิบัติหน้าที่ ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาครับ 
กระผมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมครับ ทางโรงเรียนบ้านบางเหียนขอความ 

 อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ในระดับ
จังหวัดกระบี่  ประจ าปี  2561 แต่ยังขาดงบประมาณในการส่งเสริม 
สนับสนุน ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการน า
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นักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าท่านคงให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุน ในการด าเนินงานครั้งนี้ 
มายังท่านครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเสนอต่อที่ประชุมอีก เป็นอันว่าการประชุมสภา

เทศบาล ในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
ปิดการประชุมเวลา   11.30  น. 
 

 
        

(ลงชื่อ)                       ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประภาศ  ฉิมเรือง) 
                                                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 

 
(ลงช่ือ)           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

                (นายนิยม บัวเกตุ) 
 
     

(ลงช่ือ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสุชาติ ชูสุทธิ์)     
    

                                                                      
(ลงช่ือ)           กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

                                                       (นายฐิติกร เกกินะ) 
   

   
  สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
 
 

(ลงชื่อ)              
                                                      (นายนิยม บัวเกตุ) 

    ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 

 
 
 
 


