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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา   
 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕61 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

...................................................................................................... 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1   นายสุรินทร์  จิตตรง  ประธานสภาเทศบาล สุรินทร์  จิตตรง  
2   นายเนตร  นวลนุ่น    รองประธานสภาเทศบาล เนตร  นวลนุ่น  
3   นายฐิติกร  เกกินะ  สมาชิกสภาเทศบาล ฐิติกร  เกกินะ  
4   นายนิยม  บัวเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาล นิยม บัวเกตุ  
5   นางสุพรรษา  คชวิน  สมาชิกสภาเทศบาล สุพรรษา คชวิน  
6   นายมีเกียรติ์  ชูเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ  
7   นายสุชาติ  ชูสุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล สุชาติ ชูสุทธิ ์  
8   นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม  สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย  
9   นายชัยชนะ  ประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ  

10   นายวิจิตร  ทวีพันธ ์  สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ  
11   นายประภาศ  ฉิมเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล ประภาศ  ฉิมเรือง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1   นายจเร  ปานจีน  นายกเทศมนตรีฯ จเร  ปานจีน  
2   นายค านวล  เมฆจันทร์ฉิม  รองนายกเทศมนตรีฯ ค านวล  เมฆจันทร์

ฉิม 
 

3   นายนิกร สมจันทร์  รองนายกเทศมนตรีฯ นิกร สมจันทร์  
4   นายนิวัฒน์ แซ่อุ้ย  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นิวัฒน์ แซ่อุ้ย  
5   นายสัมพันธ์  พุ่มแก้ว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สัมพันธ์ พุ่มแก้ว  
6   นายอ านวย  สงบุตร  ปลัดเทศบาล อ านวย สงบุตร  
7   นายไพสิทธิ์  สุวรรณฤทธิ์  รองปลัดเทศบาลฯ ไปราชการ  
8  นางจันทรา สูกี้  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จันทรา สูกี้  
9   นายวสันต์  รักษ์แดง  ผอ.กองช่าง วสันต์ รักษ์แดง  

10   นายชัยยุทธ  ลักษณะปิยะ  ผอ.กองการศึกษา ชัยยุทธ ลักษณะปิยะ  
11   นางสาววิลาวรรณ  ช่อชั้น  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

 รักษาราชการแทน ผอ. กองสาธารณสุข 
-  

12  นางสาวผกาวรรณ สิทธิสาร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผกาวรรณ สิทธิสาร  
13  นายพิชัย เพ็งนาค  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

 รักษาราชการแทน ผอ. กองสวัสดิการสังคม 
พิชัย เพ็งนาค  

14 นางสาวกรรณิการ์ ทุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ กรรณิการ์ ทุ่มแก้ว  
   15 นางสาวสุวดี  กิ้มเส้ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวดี กิ้มเส้ง  



๒ 

 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
……………………………………………………………… 

 
ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล ลาการประชุม  

1. นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม    ลาป่วย 
2. นาย มีเกียรติ์ ชูเดชา  ลากิจ 
3. นายชัยชนะ ประพันธ์  ลากิจ  
4. นายวิจิตร ทวีพันธ์  ลากิจ 

ประธานสภา ฯ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  1       
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ขอเชิญเลขานุการสภา
ฯ สรุปรายละเอียดโดยย่อด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ประจ าปี พ.ศ. 2560             
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

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

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

   ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ไม่มีสมาชิกท่านใด 

   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม ่
   เรื่องที่ 1 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนิน      

งานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
การใช้จ่ ายงบประมาณในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ                   
ด้านสาธารณสุข   ด้วยมติเอกฉันท์ 
   เรื่องที่ 2 ญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ด้วยมติเอกฉันท ์
  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภา ฯ เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานประชุมด้วยมติเอกฉันท์ ประกอบด้วย นายเนตร นวลนุ่น ,  นายฐิติกร 

เกกินะ,นางสุพรรษา คชวิน,นายสุชาติ ชูสุทธิ์ ,นายประภาศ ฉิมเรือง, และนายนิยม บัวเกตุ 
 



๓ 

 

ประธานสภา ฯ สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภา ฯ สมาชิกงดออกเสียง  
ที่ประชุม -ไม่มี    
ประธานสภาฯ สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยประชุมวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560   ด้วยมติเอกฉันท์ 
ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
ที่ประชุม  -ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 

เรื่องที่ 1 การก าหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61                            
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)        
พ .ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๒๔  ก าหนดไว้ว่ า  การประชุมสภาเทศบาลในปีหนึ่ งๆ                 
ให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด  

ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ ก าหนดไว้ว่ า  เมื่ อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ ว              
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้  

(3) ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน       
ประกอบกับตามระเบียบข้อบังคับการประชุมฯ  

ข้อ ๒๑ ก าหนดไว้ว่าการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่น น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น ในการนี้   จึงขอปรึกษาต่อที่ประชุมว่า ขอก าหนด สมัยประชุม         
สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62  ดังต่อไป 

 
 
 



๔ 

 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  ก าหนดดังนี้  
สมัยที่สอง   มีก าหนด 30วัน 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  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมสมาชิก

ท่านใดเห็นชอบกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 และวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ตามที่ได้เสนอ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 6 คน ประกอบด้วย นายเนตร นวลนุ่น , นายฐิติกร เกกินะ , นายนิยม บัวเกตุ ,
นายสุชาติ ชูสุทธิ์ , นางสุพรรษา คชวินและนายประภาศ ฉิมเรือง 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61       
และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ตามที่ได้ เสนอ       
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ฯ สมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือ 
ที่ประชุม ไม่มี    
ประธานสภาฯ  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 
สมัยท่ีสอง  มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
สมัยท่ีสาม  มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2561 
สมัยท่ีสี ่    มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

  และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕62 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕62 มีก าหนด 30 วัน ด้วยมติเอกฉันท์ 

   ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี 2 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยาขอ
เสนอญัตติ เรื่อง   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดย
มีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

   หลักการ  

โอนเพิ่ม  จ านวน 4 รายการ  ดังนี้ 

กองการศึกษา 
1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน       
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโต๊ะสนามชนิดม้านั่งพร้อม
เก้ า อ้ี  โอน เพ่ิ มตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่   เป็ น เงิน จ าน วน  30 ,400 . -บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสนามชนิดม้านั่งพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  8 ชุด ราคาชุดละ 
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3,800.-บาท โดยแต่ละชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอ้ี 4 ตัว (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน       
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการพัดลมติดฝาพนัง ขนาด 16 
นิ้ว โอนเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงินจ านวน 1,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อพัดลมชนิดติดฝาผนัง  ขนาด 16 นิ้ว  จ านวน  1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  งบลงทุน       
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเก้าอ้ีเคาน์เตอร์แบบมีพนัก
พิงหมุนได้ โอนเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงินจ านวน 3,200.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเคาน์เตอร์แบบมีพนักพิงหมุนได้  ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  90  
เซนติเมตร จ านวน 2  ตัว  ราคาตัวละ 1,600.-บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน       
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องวงจรปิดระบบ
ดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โอนเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงินจ านวน 
40,000.-บาท เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ แบบ
ติดตั้งคงที่ใช้ได้ท้ังกลางวันและกลางคืนพร้อมเลนส์   
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย  
- กล้องวงจรปิด จ านวน 3 ตัว  
- CCTV POWER Supply จ านวน 1 ชุด 
- สาย Link RG6 จ านวน 1 ชุด  

(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
กองสวัสดิการสังคม 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน    งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะพับ
หน้าเหล็ก โอนเพ่ิมตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็น เงินจ านวน 36,000. -บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก โครงขาชุปโครเมี่ยมพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 
40x170x70 เซนติเมตร จ านวน 20 ตัว ราคาตัวละ 1,800.-บาท (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

โอนลด  จ านวน  2  รายการ  ดังนี้ 

กองการศึกษา 
1. แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบบุคลากร  

หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รายการ เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  2,909,200.-บาท  
คงเหลือก่อนโอน จ านวน 2,117,520.-บาท  โอนลด จ านวน  74,600.-บาท 
คงเหลือหลังโอน  จ านวน 2,042,920.-บาท 

กองสวัสดิการสังคม 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 
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งบด าเนินการ ประเภท ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ จ านวน 
300,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน จ านวน 174,300.-บาท โอนลด จ านวน  
36,000.-บาท คงเหลือหลังโอน จ านวน 138,300.-บาท            

เหตุผล 

โอนเพ่ิม กองการศึกษา รายการที่ 1-4 เพ่ือใช้ในการให้บริการสวนน้ าเทศบาลต าบล
ปลาย 
พระยา 
โอนเพ่ิม กองสวัสดิการสังคม รายการที่ 5 เพ่ือใช้ในเป็นโต๊ะส าหรับจัดการเรียนการ
สอนโรงเรียนสุขภาวะเทศบาลต าบลปลายพระยา และในภารกิจของเทศบาล   

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่          
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

   ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ เมื ่อ ไ ม ่ม ีส ม า ช ิก ท ่า น ใ ด จ ะ ซ ัก ถ า ม ร า ย ล ะ เอ ีย ด อ ีก  ต ่อ ไป เป ็น ก า ร ข อ ม ติ                                  

ต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย โปรดยกมือ 
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย นายเนตร นวลนุ่น ,นายฐิติกร         

เกกินะ,นายสุชาติ ชูสุทธิ์ ,นางสุพรรษา คชวิน  , นายประภาศ ฉิมเรือง และนายนิยม       
บัวเกตุ 

ประธานสภา  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โปรดยกมือ 
ทีประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  สมาชิกงดออกเสียง  
ที่ประชุม -ไม่มี    
ประธานสภา  สรุป เป็นอันว่ามติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยมติเอกฉันท์ 
ประธานสภา ฯ เรื่องที่ 3 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ ที่ เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรี           

ต าบลปลายพระยา  ขอเสนอญัตติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   1. หลักการ 
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน 5 รายการ  ดังนี้  
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(1) ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ตั้งไว้ 28,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์ขนาด A 3 สามารถพิมพ์ภาพบนสติกเกอร์ PVC 
ป้ายไวนิล และพิมพ์ลงบน FLEX ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   
ทั้งนี้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ จากเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
สติกเกอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์ขนาด A 3 สามารถพิมพ์ภาพบน       
สติกเกอร์ PVC ป้ายไวนิล และพิมพ์ลงบน FLEX ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตั้งตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เปลี่ยนแปลงเป็น เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์  ขนาด A 3     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   
(2) ส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน                
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้ท าน้ าร้อน -เย็น      
แบบตั้งพ้ืน ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน-เย็น แบบตั้งพ้ืน           
มีตัวล็อคระบบกดน้ าร้อน และมีช่องแช่น้ าเย็นด้านล่าง จ านวน 1 ตู้    (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   
ทั้งนี้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ จากเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ท าน้ า
ร้อน-เย็น แบบตั้งพ้ืน มีตัวล็อคระบบกดน้ าร้อน และมีช่อ งแช่น้ าเย็นด้านล่าง    
จ านวน 1 ตู้  (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
เปลี่ยนแปลงเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน-เย็น แบบตั้งพ้ืน มีตัวล็อคระบบกด
น้ าร้อน จ านวน 1 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(3) กองคลัง แผนงานการพานิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล 
แผนงานการพานิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ ตู้เซฟ ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เซฟ  ขนาดน้ าหนัก 150 
กก. จ านวน 1 ตู้  (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)    
ทั้งนี้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ จากเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เซฟ 
ขนาดน้ าหนัก 150 กก. จ านวน 1 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) เปลี่ยนแปลงเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เซฟ ขนาดน้ าหนักไม่น้อย
กว่า 150 กก. จ านวน 1 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
(4) กองคลัง แผนงานการพานิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล แผนงานการพานิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล งบลงทุน  ประเภท ครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว         
รายการ ตู้ท าน้ าร้อน-เย็น แบบตั้งพ้ืน ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ท า
น้ าร้อน -เย็น  แบบตั้ ง พ้ื น  มี ตั วล็ อคระบบกดน้ าร้อน  และมี ช่ อ งแช่น้ า เย็ น            
ด้านล่าง จ านวน 1 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ทั้งนี้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ จากเดิม เพ่ือจ่ายเป็น         ค่าจัดซื้อตู้
ท าน้ าร้อน-เย็น แบบตั้งพ้ืน มีตัวล็อคระบบกดน้ าร้อน และมีช่องแช่น้ าเย็นด้านล่าง 
จ านวน 1 ตู้  (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) 



๘ 

 

เปลี่ยนแปลงเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน-เย็น แบบตั้งพ้ืน มีตัวล็อคระบบกด
น้ าร้อน จ านวน 1 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
(5) กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์งบ
ลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้ท าน้ าร้อน-เย็น แบบตั้งพ้ืน     ตั้ง
ไว้ 5,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ท าน้ าร้อน-เย็น แบบตั้งพ้ืน มีตัวล็อคระบบ
กดน้ าร้อน และมีช่องแช่น้ าเย็นด้านล่าง จ านวน 1 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   
ทั้งนี้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ จากเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ท าน้ า
ร้อน-เย็น แบบตั้งพ้ืน มีตัวล็อคระบบกดน้ าร้อน และมีช่องแช่น้ าเย็นด้านล่าง  จ านวน 
1 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เปลี่ยนแปลงเป็น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน-เย็น แบบตั้งพ้ืน มีตัวล็อคระบบกดน้ าร้อน จ านวน 1 
ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  

    2. เหตุผล 
เนื่องด้วยการตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินการการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว          
ได้มีการก าหนดคุณลักษณะและราคาส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 
2560 ท าให้เมื่อจะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
คุณลักษณะที่ตั้งงบประมาณไว้ได้ เนื่องจากไม่มีสินค้าคุณลักษณะดังกล่าวตาม
ท้องตลาดปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขคุณลักษณะของครุภัณฑ์บางรายการ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการและบริการ
ประชาชนได ้

   3. ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   4. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 
จึงเรียนมาพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 1 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ 

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ประกอบด้วย 1)นายสุชาติ ชูสุทธิ์ 2) นายนิยม บัวเกตุ  3) นางสุพรรษา     
คชวิน นั้น 

เนื่องจากว่า นางสุพรรษา คชวิน ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนั้น เพ่ือให้มีคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ครบตามจ านวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ ๑๐๓  (1) ในการนี้ จึงขอให้สภาเทศบาลได้ท า



๙ 

 

การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมต่อไป ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อด้วยครับ 

นายนิยม บัวเกต ุ  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายนิยม บัวเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1            
ขอเสนอ นายฐิติกร เกกินะ  ครับ 

ประธานสภาฯ          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม 1.นายสุชาติ ชูสุทธิ์ 2.นายนิยม บัวเกตุ 3. นางสุพรรษา คชวิน 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สรุป นายฐิติกร เกกินะ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียด ขอเชิญครับ 
นายนิยม บัวเกต ุ  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายนิยม บัวเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอน าเสนอ 3 เรื่อง 1. ถนนซอยโชคดีเชื่อมต่อซอยโพธิ์งาม ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมา 

 เรื่อง 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ าซอยโพธิ์งามเชื่อมต่อ    
หนองทุ่ง  จ านวน 3 จุด 1.บริเวณหน้าบ้านนายไมตรี วันเพ็ญ  2. สามแยกสวน    
นายสุพัฒน์ สุขสัย 3.บริเวณทางเข้าซอยหนองทุ่ง 

 เรื่องท่ี 3 บริเวณสวนน้ าเทศบาลต าบลปลายพระยา ให้ท ารั้วลวดหนาม 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ ที่ เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรี           

ต าบลปลายพระยา  ขอชี้แจ้ง เรื่อง 1. ถนนซอยโชคดีเชื่อมต่อซอยโพธิ์งาม ถนนช ารุด 
กระผมมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่างเข้าตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือท าการซ่อมแซม     
จุดต่างๆ เรื่อง 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ าซอยโพธิ์งาม
เชื่ อมต่ อหนองทุ่ ง   จ านวน  3  จุด  1 .  บริ เวณ หน้ าบ้ านนายไมตรี  วัน เพ็ญ                  
2 . ส าม แ ย ก ส วน น าย สุ พั ฒ น์  สุ ข สั ย  3 .  บ ริ เวณ ท าง เข้ าซ อย ห น อ งทุ่ ง               
ส าหรับถนนซอยโพธิ์งามเชื่อมต่อถนนซอยหนองทุ่งอยู่ระหว่างด าเนินการตาม  
ระเบียบพัสดุครับ 

 เรื่องที่ 3 บริเวณสวนน้ าเทศบาลต าบลปลายพระยากระผมขอน าเรียนว่าทางเทศบาล
จะปลูกต้นชาฮกเกีย้นเพ่ือตัดแต่งให้เป็นรั้ว  

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเสนอต่อที่ประชุมอีก เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้

เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
ปิดการประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)          ประภาศ ฉิมเรือง  ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประภาศ  ฉิมเรือง) 
                                             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 



๑๐ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือ เป็น
หลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายนิยม บัวเกตุ) 
      
  

(ลงชื่อ)             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสุชาติ ชูสุทธิ์)        

                                                                      
 

(ลงชื่อ)              กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
                                                   (นางสุพรรษา คชวิน) 
   

   
  สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
 
 

(ลงชื่อ)            ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา                                                                               
                                            (นายสุรินทร์ จิตตรง 

 
 


