
 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

 สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี  ๒๕61 
วันที่ 29 พฤศจิกายน  ๒๕61 เวลา 09.00น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

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

ประธาน  ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 - ด้วยนายนิยม บัวเกตุ ประธานสภาเทศบาลลาป่วย จึงไม่สามารถมาปฏิบัติ
หน้าที่ได้ อาศัยอ านาจตาม ข้อ 17 วรรค 2แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  
2555 “...ในกรณีไม่มีประธานสภาถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานท้องถิ่น...” ดังนี้ข้าพเจ้านายเนตร นวลนุ่น รองประธานสภาเทศบาลต าบล
ปลายพระยาจึงปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  

- สมาชิกสภาเทศบาลลาป่วย อีก 2 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ ลูกลิ้ม และ 
นายสุชาติ ชูสุทธิ์                                                                             

- เรื่องแจ้งที่ประชุม มีข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ คือ นางเบญนภา 
ใจยาง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

ประธาน  ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2561 รายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่แจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้ว
นั้น รายละเอียดขอมอบให้เลขานุการสภา 

เลขานุการสภา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม 2561 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

    ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว ไม่มีเรื่องพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
เรื่องที่  1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 2 
เรื่องที่ 2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 

วาระท่ี 3 
เรื่องที่  3 ก าหนดภารกิจ/งานบริการที่จะส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชน ประจ าปี 2561  



วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ขอเชิญ

ครับ 
 ประชุม    - ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติ

ที่ประชุม 
     - สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ  
ประชุม   - สมาชิก รับรองรายการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่  2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย นาย
ประภาศ ฉิมเรือง นายฐิติกร เกกินะ , นายมีเกียรติ ชูเดชา , นายชัยชนะ 
ประพันธ์ , นายวิจิตร ทวีพันธ์ , นางสุพรรษา คชวิน 

ประธาน สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 โปรดยกมือ 

ประชุม   - ไม่มี 
ประธาน ประธานงดออกเสียง 
ประธาน สรุปเป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
2561 ด้วยเสียงข้างมาก 

ประธาน    ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
ไม่ม ีสมาช ิกท ่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับ การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 

ประธาน  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว 

 ที่ประชุม    - ไม่มี – 
ประธาน       ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

เรื่องท่ี 1 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธาน   รายละเอียดขอมอบทางเลขานุการสภาเทศบาล 
เลขานุการ ตามที่สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้มีค าสั่ งที่  1/2561 เรื่องแต่งตั้ ง

คณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม โดยแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลดังนี้ 

1. นายนิยม  บัวเกตุ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
2. นายสุชาติ  ชูสุทธิ์  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3. นายฐิติกร  เกกินะ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและเลขานุการ 

เนื่องจากจังหวัดกระบี่ได้มีค าสั่งจังหวัดกระบี่ ที่  3494/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  แทนต าแหน่งที่ว่าโดยแต่งตั้ง นายนิยม  
บัวเกตุ เป็นสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ประกอบกับ นายสุชาติ ชูสุทธิ์ มีปัญหา
ด้านสุขภาพ  ดังนี้ เพ่ือความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ



ราย งาน การป ระชุ ม ขึ้ น ให ม่  แท น คณ ะกรรมการชุ ด เดิ ม  ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ ๑๐๓  
(1) ในการนี้ จึงขอให้สภาเทศบาลได้ท าการเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 
ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ 1 ด้วยครับ 

ที่ประชุม                       นายฐิติกร เกกินะ เสนอนาง สุพรรษา คชวิน 
ประธาน           ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม    นายวิจิตร ทวีพันธ์และนายมีเกียรติ์ ชูเดชา รับรองนางสุพรรษา คชวิน 
ประธาน ที่ประชุมจะเสนอท่านอ่ืน เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ 1 อีก

หรือไม ่
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมท่านที่ 1 ถือว่า นางสุพรรษา คชวิน ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมท่านที่ 1 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ. 103 (1), 107 , 12 , 8 , 14 

ประธาน                        ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ท่านที่ 2 ด้วยครับ 

ที่ประชุม                       นายวิจิตร ทวีพันธ์ เสนอนายชัยชนะ ประพันธ์ 
ประธาน                     ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม                       นายฐิติกร เกกินะและนายมีเกียรติ์ ชูเดชา รับรองนายชัยชนะ ประพันธ์ 
ประธาน                   ที่ประชุมจะเสนอท่านอ่ืน เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ 2 อีก

หรือไม่ 
ที่ประชุม    - ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมท่านที่ 2 ถือว่า นายชัยชนะ ประพันธ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมท่านที่ 2 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ. 103 (1), 107 , 12 , 8 , 14 

ประธาน ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ท่านที่ 3 ด้วยครับ 

ที่ประชุม      นายมีเกียรติ์ ชูเดชาเสนอนายฐิติกร เกกินะ 
ประธาน           ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม    นายชัยชนะ ประพันธ์และนายวิจิตร ทวีพันธ์ รับรองนายฐิติกร เกกินะ 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    - ไม่มี 
ประธาน  เมื่อไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมท่านที่ 3 ถือว่า ฐติิกร เกกินะ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมท่านที่ 3 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ. 103 (1), 107 , 12 , 8 , 14 

ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม 
   เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



1. นางสุพรรษา คชวิน 
2. นายชัยชนะ ประพันธ์ 
3. นายฐิติกร เกกินะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ประธาน  เรื่องที่  2 การมอบหมายให้สมาชิกเทศบาลต าบลปลายพระยาเป็น

กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 - รายละเอียดขอมอบทางเลขานุการสภาเทศบาล 

เลขานุการสภา  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 
13 กันยายน 2561 ข้อ 12 (3) ก าหนดไว้ว่าให้มีคณะกรรมการกอ งทุน
หลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย สมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรส่วน
ท้องถิ่นมอบหมายจ านวน 2 คน เป็นดังนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศ
ดังกล่าว ในการนี้ จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้พิจารณามอบหมายให้
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 คน เพ่ือเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลปลายพระยา ต่อไป 

ที่ประชุม   นายฐิติกร เกกินะ เสนอนายประภาศ ฉิมเรือง 
   นายมีเกียรติ์ ชูเดชา เสนอนายฐิติกร เกกินะ  

ประธาน          ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปลาย
พระยาจ านวน 2 คน คือ 

  1. นายประภาศ ฉิมเรือง 
  2. นายฐิติกร เกกินะ 

ประธาน           เรื่องที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอกู้เงินธนาคารออมสิน สาขาปลายพระยา เพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบล
ปลายพระยา 

 ขอเชิญนายเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม 

นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน  สาขาปลายพระยา  เพ่ือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาล โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

1.หลักการ 
ขอกู้เงินจ านวน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)  จากธนาคารออมสิน 
สาขาปลายพระยา ประเภท เงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) เพ่ือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการบริหารกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา (โรงรับ
จ าน า) 

2.เหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลปลายพระยาได้จัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) โดยได้เปิด
ด าเนินกิจการตั้งแต่วันที่  24 เมษายน  2561  เป็นต้นมา  ผลปรากฏว่า มี
ประชาชนมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก  โดยได้ใช้เงินทุนหมุนเวียนไปแล้ว จ านวน 



19,480,400.- บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ยังคงเหลือ
เงินทุนหมุนเวียนอีกจ านวน 6,519,600.- บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นดังนี้ เพ่ือให้
การบริหารจัดการโรงรับจ าน าของเทศบาลเป็นไปอย่างมั่นคงและมีสภาพคล่องอย่าง
ต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องขอกู้เงินอีกจ านวน 20,000,000.- บาท(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
โดยขอกู้จากธนาคารออมสินสาขาปลายพระยาประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี 
(O/D)เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลและรองรับการใช้บริการของ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

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

4.ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การบริหารกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา  มีสภาพคล่อง  
และรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ จึงขออนุมัติกู้เงิ นจาก
ธนาคารออมสิน สาขาปลายพระยา จ านวน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาท
ถ้วน)ประเภท เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)    

 จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 
ประธาน   สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ประภาศ ฉิมเรือง  ขอถามรายละเอียดของการกู้เงิน ขอถามประธานผ่านไปยังผู้บริหาร 

รายละเอียดการกู้ เรียนฝ่ายบริหารช่วยชี้แจง เพราะสภาเคยอนุมัติไปครั้งแรก 20 
ล้าน ครั้งที่ 2 อนุมัติ 30 ล้าน รวมแล้ว 50 ล้านบาท ท าไมถึงมีการขอกู้เงินเพ่ิมเติม
อีก 20 ล้านบาท 

ประธาน ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี  ทางเทศบาลได้ขออนุมัติกู้เงินกับสภาเทศบาลไปแล้ว 2 ครั้ง  

ครั้งแรกขอในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ขออนุมัติกู้เงินจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน 20 ล้านบาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ อนุมัติให้กู้จ านวน 10 ล้านบาท  
ครั้งที่ 2 ขออนุมัติในคราวการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปีพ.ศ. 2561 โดยขอ
อนุมัติกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จ านวน  
30 ล้านบาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อนุมัติให้กู้จ านวน 10 ล้านบาท 
กล่าวโดยสรุป คือ ที่ผ่านมา 2 ครั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อนุมัติให้กู้รวม  
20 ล้านบาท 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 



ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกต่อไปเป็นการขอ
มติทีป่ระชุม 
 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารออมสินสาขาปลายพระยาเพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา  
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม สมาชิกอนุมัต ิ6 คน คือ นายฐิติกร เกกินะ , นางสุพรรษา คชวิน ,  
นายมีเกียรต์ ชูเดชา , นายชัยชนะ ประพันธ์ , นายวิจิตร ทวีพันธ์ , นายประภาศ  
ฉิมเรือง 

ประธาน  สมาชิกท่านใดไม่ให้อนุมัติกู้เงินจากธนาคารออมสินสาขาปลายพระยาเพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา   
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธาน   ประธานงดออกเสียง 
ประธาน สรุป  เป็นอันว่า มติที่ประชุม  อนุมัติกู้เงินจากธนาคารออมสินสาขาปลายพระยา

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบล
ปลายพระยา ด้วยมติเสียงข้างมาก 

ประธาน  เรื่องที่ 4 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (เงินเบิกตัดปี)  
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  (เงินเบิกตัดปี)  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

    หลักการ 
1. โอนเพิ่ม  จ านวน  1 รายการ (โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่) ดังนี้  
 กองการศึกษา  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ 
กล้องวงจรปิด โอนเพ่ิม จ านวน 40,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจร
ปิดระบบอนาล็อกพร้อมอุปกรณ์ แบบติดตั้งคงที่ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อม
เลนส์ กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ ประกอบด้วย  

    - กล้องวงจรปิด จ านวน 3 ตัว  
    - CCTV POWER Supply จ านวน 1 ชุด  
    - สาย LINK GR6 จ านวน 1 ชุด  
   (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
   เพ่ือติดตั้งบริเวณสวนน้ าเทศบาลต าบลปลายพระยา 
   รวมโอนเพ่ิม จ านวน  40,000.- บาท 

   1. โอนลด  จ านวน  1 รายการ   ดังนี้  
 กองการศึกษา  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ 



กล้องวงจรปิดระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตั้งไว้จ านวน  40,000.- บาท 
คงเหลือก่อนโอน จ านวน 40,000.- บาท  โอนลด จ านวน  40,000.- บาท  
คงเหลือหลังโอนลด  จ านวน - บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
รวมโอนลด จ านวน 40,000.- บาท 

เหตุผล 
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่
6/2561 สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 
40,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
แบบติดตั้งคงที่ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมเลนส์ กล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ ประกอบด้วย  

    - กล้องวงจรปิด จ านวน 3 ตัว  
    - CCTV POWER Supply จ านวน 1 ชุด  
    - สาย LINK GR6 จ านวน 1 ชุด  
   (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

ซึ่งสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันไว้ในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่   
21 สิงหาคม 2561  แล้วนั้น เนื่องจากรายการดังกล่าว  ได้ตั้งงบประมาณและขอ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกล้องวงจรปิดเป็นระบบดิจิตอลซึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
กล้องวงจรปิดระบบอนาล็อกที่มีอยู่เดิมได้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินเบิกตัดปี) โดยโอนลด
รายการกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นกล้องวงจรปิด
ระบบอนาล็อก   

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
ข้อ 31 “การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัด
ปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี” 

    ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

ประธาน   สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 



ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่

ประชุม 
ประธาน - สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(เงินเบิกตัดปี) โปรดยกมือ 
ที่ประชุม - สมาชิกอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงิน

เบิกตัดปี) ประกอบด้วย นายประภาศ ฉิมเรือง , นายฐิติกร เกกินะ , นายมีเกียรติ  
ชูเดชา , นายชัยชนะ ประพันธ์ , นายวิจิตร ทวีพันธ์ , นางสุพรรษา คชวิน 

ประธาน - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธาน   ประธานงดออกเสียง 
ประธาน สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินเบิกตัดปี) ด้วยมติเสียงข้างมาก 
ประธาน  เรื่องท่ี 5 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบท าบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือการ

บริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน 
  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอความเห็นชอบท าบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการ
บริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชนโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

1.หลักการ 
ขอความเห็นชอบท าบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอย
อันตรายจากชุมชนโดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยงาน
ศูนย์กลางในการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชน  

2.เหตุผล 
 ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่ งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดกระบี่  ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 25  มกราคม 2561 ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่เป็นหน่วยรวบรวมและก าจัดขยะอันตรายจากชุมชน แต่เนื่องจากการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม  2558 
ประกอบกับจังหวัดกระบี่ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กบ0023.3/ว4984 ลงวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2561 เรื่องการจัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหาร
จัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งน าเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินการดังกล่าว เป็นดังนี้เพ่ือให้
การบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชนเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและถูกต้อง
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ในการนี้จึงจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
ต าบลปลายพระยา ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนระหว่างเทศบาลต าบลปลายพระยากับองค์การบริหารส่วน



จังหวัดกระบี่ต่อไป โดยมีรายละเอียดตามร่างบันทึกข้อตกลงฯที่ได้เสนอมาพร้อม
ญัตตินี้แล้ว 

  
ประธาน   - สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
     - ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่

ประชุม 
ประธาน - สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบท าบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือการบริหาร

จัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน  โปรดยกมือ 
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ 6 คน คือ นายฐิติกร เกกินะ , นางสุพรรษา คชวิน , นายมีเกียรติ  

ชูเดชา , นายชัยชนะ ประพันธ์ , นายวิจิตร ทวีพันธ์ , นายประภาศ ฉิมเรือง 
ประธาน - สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบท าบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือการบริหาร

จัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธาน ประธานงดออกเสียง 
ประธาน สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบท าบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ

การบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน  ด้วยมติเสียงข้างมาก 
ประธาน  เรื่องท่ี 6 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ทุก ท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีต าบล
ปลายพระยา ได้จัดท านโยบายการบริหารงาน เทศบาลต าบลปลายพระยา  ซึ่งได้
แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 โดยมุ่งบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดประโยชน์ ของประชาชน
เป็นหลัก“มุ่งพัฒนา เน้นแก้ปัญหา ปวงประชาเป็นสุข” ซึ่งมีนโยบายในด้านต่างๆ  
ดังนี้ 

   1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
    2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน 
6. นโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
7. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลการด าเนินงานดังรายละเอียดเอกสารที่แจก
นั้น 

 



ประธาน         สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธาน  เรื่องที่ 7 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม   

นายกเทศมนตรี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 29 
(3)  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลปลายพระ
ยาได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์พัฒนา ทั้งหมด 5 
ยุทธศาสตร์ คือ 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคมและคุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ รายละเอียดเอกสารที่แจกให้แก่สมาชิกทุกท่านและข้อมูลบน
จอด้านหน้าครับ 

ประธาน  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ   
- ไม่มี 

ประธาน   เรื่องท่ี 8 เรื่องรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
  ตามที่เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง 

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ และการใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านต่าง ๆ และการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการจัดการของเทศบาลต าบลปลายพระยา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ใช้บริการที่พักอาศัยหรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ภายในเขตบริการของ
เทศบาลต าบลปลายพระยา จ านวน 396 คน และกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของเทศบาล
ต าบลปลายพระยา จ านวน 79 คน ซึ่งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.20 จ าแนกตามบริการ 
ดังนี้ 



   1. งานบริการด้านทะเบียนราษฎร ระดับความพึงพอใจร้อยละ 81.80 
   2. งานบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับความพึงพอใจ

ร้อยละ 80.60 
   3. งานบริการด้านสาธารณสุข ระดับความพึงพอใจร้อยละ 78.40 
   4. งานบริการด้านศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ระดับความพึงพอใจร้อยละ 

79.20 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจ าแนกตามประเด็น ดังนี้ 
   1. ประเด็นขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ 8080 
   2. ประเด็นช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ 79.60 
   3. ประเด็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ 79.80 
   4. ประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจร้อยละ 80.00 
 ระดับการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลปลายพระยา 

พบว่าในภาพรวมประเด็นต่าง ๆ มีผลต่อระดับการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.80 

 รายละเอียดตามแบบสรุปผลการความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและ
การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประธาน สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธาน เรื่องท่ี 9 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดมาตรฐานบริการสาธารณะ 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรี  ตามหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่  นร 0107/ว 4292 ลง

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ซึ่ง
ก าหนดให้เทศบาลต าบลปลายพระยาประเมินตนเอง และด าเนินการบันทึกข้อมูล
ตามแบบติดตามประเมินผล จ านวน 2 แบบ ได้แก่แบบเทศบาล 1 และเทศบาล  
2 – 1 ถึง 2 – 6 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลได้ประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด และบันทึกข้อมูลลงในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมกรรมประเมินตนเอง 
2. ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล ตามแบบ

เทศบาล 1 และแบบเทศบาล 2 
3. เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหารเทศบาลทราบและรับรอง 
4. ส่งผลการประเมินให้  ส านักงาน ก.ก.ถ.  

 5. น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของ 
เทศบาล 

6. แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชาทราบ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังกล่าว  จึงน าเรียนสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา

เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแจกที่แล้ว   และจะได้แจ้งผลการประเมินให้
ประชาชนทราบต่อไป 

ประธาน สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 



ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธาน  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรี  ก่อนที่จะแจ้งเรื่องต่อสภาเทศบาล กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล

ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลปลายพระยา 
และขอแจ้งผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปลายพระยา ซึ่งได้รับการประเมิน
และรับรางวัลในปี 2561 ดังนี้ 

  1. เรื่องรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
ประจ าปี 2561 ด้านสิ่งแวดล้อม จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

  2. เรื่องรางวัลพระปกเกล้าทองค า ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจ าปี 
2561 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 

ฐิติกร เกกินะ  - ขอให้นายกเทศมนตรีประสานผู้รับเหมาที่ด าเนินการปรับปรุงถนนทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 4009 ตอนบางหล่อ - อ่าวลึก ขอให้ติดไฟเตือนบริเวณ
ถนนที่ท าการปรับปรุง 

  - ขอให้ประสานผู้รับเหมาสายบางแก้วใต้ ให้รดน้ าบริเวณผิวถนนเพ่ือช่วย
ลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง 

นายกเทศมนตรี  - ครับ ขอบคุณ  คุณฐิติกร เกกินะครับ ผมจะประสานผู้ รับเหมาให้
ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด น าเสนอต่อท่ีประชุมอีก เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาล 
ในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

ปิดการประชุมเวลา   12.30 น. 
 
 

    

(ลงชื่อ)                     ผู้จดรายงานการประชุม 

         (นายประภาศ  ฉิมเรือง) 

                                                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           (นายฐิติกร เกกินะ) 



 

     

(ลงช่ือ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายชัยชนะ ประพันธ์)     

    

                                                                      

(ลงช่ือ)           กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

                                                       (นางสุพรรษา คชวิน) 

   

   

  สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 

 

 

(ลงชื่อ)              

(นายนิยม บัวเกตุ) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

 
 


