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

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

สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รายงาน
การประชุมสภาเทศบาลที่แจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วนั้น รายละเอียดขอมอบให้
เลขานุการสภา 

เลขานุการสภา  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่                
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ

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

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา    
เสร็จแล้ว ไม่มีเรื่องพิจารณา 

  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
  เรื่องที่ 1 ญัตติ เรื่อง การกำหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี 

พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2564 
เรื่องที่ 2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
  เรื่องที่  3 ญัตติ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  เรื่องที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาปลายพระยา    

เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบล    
ปลายพระยา 

  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  - นายอำนวย สงบุตร ปลัดเทศบาล ฯ ขอชี้แจงรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา 
  - นายไพสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์ รองปลัดเทศบาล ฯ ชี้แจงข้อมูลเปรียบเทียบ

จำนวนราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา 
  - นางสาวผกาวรรณ สิทธิสาร ผู้หน้าสำนักปลัดเทศบาล ฯ แจ้งตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

/นายฐิติกร... 
 



๒ 

 
  - นายฐิติกร เกกินะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ 
   เรื่องที่ 1 เสนอขยายผิวจราจรถนนทางเข้าโรงเรียนสุขภาวะวิทยา 

กว้าง 200 เมตร ขยายเป็นข้างละ 500 เมตร 
   เรื่องท่ี 2 ขยายเขตประปาซอยบ้านควน ชุมชนบ้านปากน้ำ 
   เรื่องท่ี 3 ทำถนนซอยบ้านควนให้สุดเขตเทศบาล 
  - น ายจเร ปานจีน  นายก เทศมนตรีฯ  รับทราบและ จะนำบรรจุ              

เข้าแผนพัฒนาสี่ปี นอกจากนี้เทศบาลยังได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานนอก
ในโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและ
เข้าถึงได้ของทุกคนในสังคมพ้ืนที่ต้นแบบเทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
(Universal Desing Community Model Plaiphraya) จำนวน  10  ล้ านบาท    
อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 เทศบาลขอจัดสรร
งบประมาณจากหน่วยงานนอกอีก 3 โครงการ ดังนี้ 

  1. ก่อสร้างถนนเลียบคลองอิปัน 
  2. ก่อสร้างฝายน้ำล้นชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา 
  3. จุดติดตั้งไฟ Hign Mast ทางแยก จำนวน 6 ต้น 
ประธานสภา ฯ   มีท่านใดจะแก้ไข ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    - ไม่มี - 
ประธานสภา ฯ  - เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมฯเพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็น

การขอมติที่ประชุม  
      - สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  - สมาชิกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ จำนวน 7 เสียง คือ    
น าย เน ตร น วลนุ่ น , น ายฐิ ติ ก ร  เกกิ น ะ , น างสาวสุ พ รรษ า ส วน รักษ า ,                      
นายชัยชนะ ประพันธ์ ,  นายวิจิ ตร ทวี พั นธ์ , นายประภาศ ฉิม เรือง  และ            
นายมีเกียรติ์ ชูเดชา 

 ประธานสภา ฯ   - สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 
 ที่ประชุม    - ไม่มี  
      - งดออกเสียง 1 คน คือ ประธานสภา ฯ 

ประธานสภา ฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
ด้วยมติเสียงข้างมาก 

ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
- ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ

แล้ว 
      - ไม่มี 

 
 
 

/ประธานสภา... 
 



๓ 

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

เรื่องที่  1 ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดภารกิจ/งานบริการ            
ที่จะสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญ
ฝ่ายบริหารครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ   เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยาข้าพเจ้านายจเร ปานจีน 
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยาขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบกำหนดภารกิจ/
งานบริหารที่ จะสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา  จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ           

ของประชาชนในภารกิจงานของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ       
จำนวน 4 ภารกิจ  ได้แก่ 

1. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (งานอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร และ งานไฟฟ้า  ได้แก่  งานไฟฟ้าสาธารณะ ประกอบด้วย งานซ่อมบำรุง 
และระบบไฟส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ลานกิจกรรมต่าง ๆ) 

2. งานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล  (งานสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่      
งานบริการตลาดสดเทศบาล , งานรักษาความสะอาด ได้แก่ งานจัดเก็บขยะมูลฝอย) 

3. งานด้านการศึกษา (งานบริหารจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน และปฐมวัย  
ได้แก่ งานวิชาการ  งานสถานที่  งานสานสัมพันธ์ชุมชน งานกิจกรรมนักเรียน) 

4. งานด้านรายได้หรือภาษี (งานผลประโยชน์จัดเก็บรายได้  งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน) 

เหตุผล 
เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  มาตรา 3/1 กำหนดไว้ว่า  “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ภาครัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจ และยุบหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร      
ให้ท้องถิ่น  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและ            
การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน”ประกอบกับ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
การให้บริการ ตัวชี้ วัดที่  1 ได้กำหนดไว้ว่ า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
โดยการว่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ และการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ส่วนที่ 7 ข้อ 7.1 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น  มี การประเมินความพึงพอใจของประชาชน               
ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

/ดังนั้น... 



๔ 

 
ดั งนั้ น เพ่ือให้ การบริหารราชการของเทศบาลตำบลปลายพร ะยา              

มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงต้องมี      
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบล   
ปลายพระยา เพ่ือจะได้นำมาปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานในภารกิจการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 

ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  8) พ.ศ. 2553 มาตรา 3/1และแนวทางการประเมิน     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ส่วนที่ 7 ข้อ 7.1 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มี การประเมินความพึ งพอใจขอ งประชาชน                
ต่อการจัดบริการสาธารณะ โดยมีการกำหนดภารกิจ/งาน/บริการที่จะสำรวจ     
ความพึงพอใจของประชาชนนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา เพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี  
ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ต่อไปเป็นการขอ

มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   -สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับรายงานเห็นชอบการกำหนดภารกิจ/งานบริหาร

ที่จะสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563        
ตามท่ีได้เสนอ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   -สมาชิกเห็นชอบกำหนดภารกิจ/งานบริหารที่จะสำรวจความพึงพอใจ    
ของประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 จำนวน 7 เสียงประกอบด้วย       
นายเนตร นวลนุ่น, นายฐิติกร เกกินะ, นางสาวสุพรรษา สวนรักษา,นายชัยชนะ 
ประพันธ์, นายวิจิตร ทวีพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรืองและนายมีเกียรติ์ ชูเดชา 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกำหนดภารกิจ/งานบริหารที่จะสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ตามท่ีได้เสนอ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม    - ไม่มี 
ประธานสภาฯ   -  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง 
ที่ประชุม    - 1 คน คือ ประธานสภา ฯ 
ประธานสภาฯ  สรุป  เป็นอันว่ามติที่ประชุม  เห็นชอบกำหนดภารกิจ/งานบริหาร        

ที่จะสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   
ด้วยเสียงข้างมาก 

ประธานสภา ฯ  เรื่องที่ 2 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญนายกเทศมนตรี
เสนอรายงานต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา ฯ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีฯ ขอรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2) ดังนี้ 

   /ตามท่ี... 
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ตามที่ เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับการบริหารจัดการ
องค์กรและจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนนั้นเทศบาลตำบลปลายพระยาขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
ไตรมาส 1 โดยรายงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ดังต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการ 
1. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้บริหาร เลขานุการ ที่ปรึกษานายกฯ 

ประธานสภา รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงาน 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ดำเนินกิจกรรม เมื่ อวันที่  24 – 26 เดือนธันวาคม พ.ศ . 2562          

โดยกิจกรรมท่ีดำเนินการได้แก ่
 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา 
 1.2) กิจกรรมสานสัมพันธ์ (แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมและร่วมอภิปรายกลุ่ม)    

ณ ดิ แอดเวนเจอร์ เมาน์เทน คลับ ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 
 1.3) ฟังบรรยาย/ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการ ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงบ้านนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา งบประมาณ175,820.-บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ 

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม ได้แก่ 
 2.1) ประชุมการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา 

2.2) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.          
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา งบประมาณ 1,087.00.-บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม 
แผนงานการศึกษา 
โครงการ 
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ดำเนินการ โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
1.1) สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โดยอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ 
1.1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ งบประมาณ 

78,300.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
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1.1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว งบประมาณ 
68,280.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

1.1 .3 ) โรงเรียนอนุ บาลเทศบาลตำบลปลายพระยา งบประมาณ      
144,960.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

1.2 สนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : Wifi 
งบประมาณ 2,336.88.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

1.3 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบล
ปลายพระยา งบประมาณ 5,895.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

1.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 
งบประมาณ 15,100.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

2) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่  

2.1) โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว งบประมาณ 268,000.-บาท หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา 

2.2) โรงเรียนบ้านบางเหียน งบประมาณ 749,000.-บาท หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 
- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
- จัดทำป้ายประกาศ ข้อความ “บริเวณห้ามปิดประกาศตลอดแนว” 

เทศบาลตำบลปลายพระยา งบประมาณ 1,600.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
เปลี่ยนหน้าต่างเป็นอลูมิเนียม จำนวน 1 ห้อง งบประมาณ 60,000.-บาท 

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- โครงการ การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ปรับปรุงและขยายฐานเรียนรู้ประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 

1 ศูนย์ โดยการ 
1) จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช 
2) จัดซื้ออาหารสัตว์ 
3) จัดซื้อดินปลูก 
4) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
งบประมาณ 42,033.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนสุขภาวะวิทยา เทศบาลตำบล   

ปลายพระยา รุ่นที่ 1 และการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสุขภาวะวิทยา เทศบาล
ตำบลปลายพระยา รุ่นที่ 2 งบประมาณ 24,040.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
1. โครงการกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ     

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถรบพิตรวันชาติ         
5 ธันวาคม 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 2 พาน งบประมาณ 3,500.-บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
2. โครงการจัดทำพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรม            

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต         
13 ตุลาคม  

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จัดจ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง งบประมาณ 1,000.-บาท หน่วยงานที่

รับผิดชอบ กองการศึกษา 
3. โครงการประเพณีลอยกระทง 
กิจกรรมที่ดำเนินการ โดยจ่ายค่าจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ซึ่งประกอบด้วย

ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าเครื่องเสียง 
- ค่าเช่าเต้นท์ 
- ค่าเช่าเวที 
- ค่าเช่าเก้าอ้ี 
- ค่าเช่าแผ่นพ้ืน 
- ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ 
- ค่าเช่าติดตั้งหลอดไฟฟ้าบริเวณงาน 
- ค่าจัดทำป้ายไวนิล 
- ค่าจัดทำป้ายโครงการเวทีกลาง 
- ค่าเช่าโต๊ะ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน นางนพมาศและกระทง 
- ค่าสายสะพาย 
- ค่าวัสดุสำนักงาน 
- ค่าจัดจ้างดอกไม้สด 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
- ค่าถ้วยรางวัล 
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- ค่าเงินรางวัลการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง  
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  
- ฯลฯ 
งบประมาณ 384,527.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
4. โครงการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์วันปิยมหาราช 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จัดจ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง งบประมาณ 1,000.-บาท หน่วยงานที่

รับผิดชอบ กองการศึกษา 
5. โครงการส่งเสริมและสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (กลองยาว,      

รำไทย, มโนราห์) 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงกลองยาวและอุปกรณ ์ได้แก่ 
5.1) กลองยาว 
5.2) ฉาบ 
5.3) ฉิ่ง 
5.4) กลอง 
5.5) กรับ 
5.6) ฆ้อง 
5.7) แบตเตอร์รี่ 
งบประมาณ 32,980.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
แผนงานงบกลาง 
1. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 

723 คน งบประมาณ 1,340,700.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 

110 คน งบประมาณ 259,200.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ (ครุภัณฑ์) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
- เครื่องเจาะคอนกรีตความสามารถในการเจาะลึกไม่น้อยกว่า 20 ซม. 

ความสามารถในการเจาะ 1 – 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 72,650.-บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ 

- เครื่องเจาะดินแบบ 2 จังหวะ ดอกเจาะขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 6,800.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ 
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2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- ตู้ เชื่ อมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์  ขนาด 200 แอมป์  จำนวน 1  ชุด 

งบประมาณ 15,000.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ 
3. ครุภัณฑ์โรงงาน 
- ฉากแม่เหล็ก ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 4 ชิ้น ชิ้นละ 600 บาท งบประมาณ 

2,320.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ 
- ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว งบประมาณ 6,000.-บาท หน่วยงานที่

รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ 
- ป าก ก าจั บ ชิ้ น งาน  ตั ว ซี  ข น าด  3  นิ้ ว  จ ำน วน  4  ชิ้ น  ร าค า                  

ชิ้นละ 700.-บาท งบประมาณ 2,800.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ 
- สว่านแท่นเจาะ พร้อมดอกขนาด 220 โวล ขนาดหัวสว่าน 16 MM. 

จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 7,500.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ 
- สว่านไร้สาย ขนาด 12 โวล 1.5 แอมป์ จำนวน 1 ชิ้น งบประมาณ 

6,500.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- เครื่องแอมป์ขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ มีช่องเสียบ 

USB/SD จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,500.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ    
กองการศึกษา 

- ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่  ตู้ ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ ว            
มีกำลังขยายในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ มีช่องเสียบ USB/SD เล่น MP3 ได้ 
รองรับบลูทูธ พร้อมระบบบันทึกเสียง จำนวน 2 ตัว ตัวละ 9 ,800.-บาท 
งบประมาณ 17,600.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว มีกำลังไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 
2 ตัว ตัวละ 2,000.-บาท งบประมาณ 3,400.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ     
กองการศึกษา 

2. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
- คีย์บอร์ดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 41 คีย์ หน้าจอแสดงผล LED หรือ LCD 

จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,500.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,807,928.88.-บาท 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 โดยรายงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม ได้แก่ 

 
/1.1) ประชุม... 
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1.1) ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.    
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา 

2) ประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังและแสดงความคิดเห็นการพัฒนาเส้นทาง
เลียบคลองอิปัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 13.30 น. งบประมาณ 
1,783.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 - โครงการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ได้แก่ 
1) เงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขต

ระบบประปาในเขตเทศบาลฯ งบประมาณ 105,610.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองช่าง 

2) เงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายในเขตเทศบาลฯ งบประมาณ 104,168.59.-บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม 
แผนงานการศึกษา 
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โดยการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ 

1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ งบประมาณ 
85,560.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว งบประมาณ 
71,290.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

1.3) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา งบประมาณ 
184,220.-บาท กองการศึกษา 

2. โครงการเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ โดยการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

ได้แก่ 
2.1 โรงเรียนวัดหาดถั่ว งบประมาณ 271,000.-บาท หน่วยงานที่

รับผิดชอบ กองการศึกษา  
    2.2 โรงเรียนบ้านบางเหียน งบประมาณ 754,000.-บาท หน่วยงานที่

รับผิดชอบ กองการศึกษา 
 แผนงานสาธารณสุข 
 1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.1 จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
 
 

/1.2 จัดจ้าง... 
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1.2 จัดจ้างอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ 
งบประมาณ 2,416.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
2. โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
2.2 จัดจ้างอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ 
งบประมาณ 3,568.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
3. โครงการควบคุมและป้ องกันการแพร่ระบาดโรคติด เชื้ อ ไวรัส             

โคโรนา 2019 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
3.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน 6,220.-บาท 

เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3.2 จัดจ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3.3 จัดทำแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 (COVID-19) งบประมาณ 43,977.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการ 
1 การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ดำเนินการ ปรับปรุงและขยายฐานเรียนรู้ประจำศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ศูนย์ โดยการ 
1.1 จัดซื้อเม็ดพันธุ์พืช 
1.2 จัดซื้ออาหารสัตว์ 
1.3 จัดซื้อดินปลูก 
1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
งบประมาณ 38,786.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 
2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
กิจกรรมที่ดำเนินการ  
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพิธีเปิดโครงการโรงเรียน สุขภาวะวิทยาเทศบาล

ตำบลปลายพระยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 7,900. -บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จ่ายค่ากิจกรรมวันเด็ก ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

/- ค่าอาหาร… 
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- ค่าอาหาร 
- ค่าเครื่องดื่ม 
- ค่าเครื่องเสียง 
- ค่าเช่าเวที  
- ค่าเช่าเก้าอ้ี 
- ค่าเช่าเต้นท์ 
- ค่าเช่าโต๊ะ 
- ค่าตกแต่งสถานที ่
- ค่ารางวัลสำหรับชุดการแสดง 
- ค่าจ้างวงดนตรี 
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
- ฯลฯ  
งบประมาณ 126,455.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
แผนงานงบกลาง 
1. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563    

จำนวน 723 คน งบประมาณ 1,353,100.-บาท หน่วยงานที่ รับผิดชอบ        
กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563  

จำนวน 110 คน งบประมาณ  256 ,800. -บาท หน่ วยงานที่ รับผิดชอบ           
กองสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การจัดการขยะ และการลด

การใช้ถุงพลาสติก จำนวน 3 ป้าย พร้อมขาตั้งเพ่ือดำเนินการประชาสัมพันธ์          
ให้ความรู้แก่ประชาชนที่มางานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. จัดทำแผ่นพับการคัดแยกขยะ รวมทั้งการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชน 

3. จัดนิทรรศการให้ความรู้การจัดการขยะและลดการใช้ถุงพลาสติกในงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 14,000.-บาท 

 
 
 

/4. จัดกิจกรรม... 
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4. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบเกมคัดแยกขยะ ให้ประชาชน และ

เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ เทศบาลตำบลปลายพระยาร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง        
ทั้ง 4 ประเภทให้ถูกต้อง หากคัดแยกขยะได้ถูกต้องจะได้รับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
เพ่ือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ (ครุภัณฑ์) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
- จัดซื้อโต๊ะเลื่อยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์  ขนาด 10 นิ้ว 3,200 วัตต์ 

1,500 รอบ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 24,850.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาล 

 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ จึงเรียนมายังสภาเพ่ือทราบครับ 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
วิจิตร ทวีพันธ์   - เรียน ประธานสภาที่เคารพ กระผมวิจิตร ทวีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เขต 2 ขออนุญาตสอบถามนายกผ่านทางประธานสภา ว่ายอดเงินในบัญชีธนาคาร   
ที่เปิดขึ้นเพ่ือรับบริจาคเป็นกองทุนเพ่ือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล บุคลากรทาง
การแพทย์โรงพยาบาลปลายพระยามีจำนวนเท่าใด เงินผ่านเทศบาลหรือไม่ และใคร
เป็นคนรับผิดชอบระหว่างเทศบาลกับ ธกส. ในการรับจ่ายเงินบริจาค 

ประธานสภาฯ   - เชิญนายกฯ ชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  - ในการบริจาคมีทั้ งการบริจาคผ่านทางบัญชี  ธกส. โดยผู้ รับถอน            

มีนางอมิตา เพชรทองและนางสมจิตร หมุกแก้ว จริงแล้วผมกำลังจะลงประกาศ      
แต่มันยังไม่เสร็จ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายังมีการบริจาคที่จุดคัดกรองหน้าสวน      
เรื่องรายละเอียดทั้งหมด จะให้ ผอ. กองคลัง รวบรวมแล้วรายงานให้ทราบครับ 
เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่ปิดบัญชี เพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ 100 % แต่คงจะไม่
มีเงินเข้าแล้วครับ ส่วนของผมเอง ผมจะรายงานให้ทราบในภายหลัง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับหวังว่าท่านสมาชิกคงจะเข้าใจน่ะครับ ส่วนเรื่องรายละเอียด   
อยากจะให้มีเอกสารให้สมาชิกด้วยน่ะครับ เพ่ือที่สมาชิกจะได้มีข้อมูลไปตอบ       
ข้อสงสัยของพ่ีน้องประชาชนในเขตครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ขอเชิญครับ 
นายฐิติกร เกกินะ   - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายฐิติกร เกกินะ สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลปลายพระยา เขต 1 มีเรื่องเสนอต่อสภาดังนี้ 
   1. ถนนซอยสุวรรณโชติชำรุดเสียหายประมาณ 30 เมตร ชำรุดเนื่องจาก

การที่มีผู้รับเหมาขุดดินใช้ถนน แต่ผู้รับเหมาได้ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว       
แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตก ทำให้น้ำฝนชะล้างลูกรังหรือหินคลุกจนเกิดความเสียหาย
อีกครั้งครับ 

 
 

/2. ถนนคอนกรีต... 



๑๔ 

 
2. ถนนคอนกรีตสายหัวควนที่นายกฯ บอกว่ามีโครงการจะก่อสร้าง        

ผมอยากทราบเป็นหัวควนปากน้ำหรือหัวควนสามัคคีครับ ถ้าเป็นหัวควนปากน้ำ    
ผมอยากรบกวนให้เพ่ิมเติมคูระบายน้ำด้วย เพราะว่าเมื่อสร้างถนนขึ้นมาจะทำให้
พ้ืนผิวถนนจะสูงขึ้น แล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งอยู่ต่ำกว่าพ้ืนผิวถนน ถ้าเกิดฝนตก
ขึ้นมาน้ำจะไหลเข้าบ้านของเขาได้ 

   3. สืบเนื่องจากเกิดภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่องผมได้ลงไปสอบถามเพ่ือนบ้าน
ของบ้านหลังดังกล่าวตามข้อ 2. เขาอนุญาตให้ใช้รถแบ็กโฮขุดร่องน้ำได้ เลย       
ส่วนเรื่องทางเข้าบ้านเขาจะแก้ไขกันเองครับท่านประธาน 

   4. ถนนซอยเทศบาล 4 ท่อระบายน้ำชำรุดอยู่ 3-4 ลูก ถ้าไม่ได้แก้ไข ต่อไป
อาจจะทำให้ถนนคอนกรีตเสียหายได้ครับ ผมมีเรื่องแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีใครจะนำเสนออะไรอีกบ้างครับ เชิญครับ 
วิจิตร ทวีพันธ์   เรียน ประธานสภาที่เคารพ กระผมวิจิตร ทวีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลปลายพระยา เขต 2 ที่ผ่านมาเครื่องสูบน้ำที่ในบ่อ เมื่อสูบน้ำแล้วน้ำแห้งทำให้
น้ำขุ่น เมื่อนำไปให้ชาวบ้านได้ใช้ทำให้ ไม่ค่อยได้  ผมขอเสนอให้ฝ่ายบริหาร           
ตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ในคลองบางหลน เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่น้ำไหลผ่าน
ตลอดเวลา ทำให้น้ำใสสะอาดกว่าในบ่อท่ีน้ำไม่ไหลเวียนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเพ่ิมเติมนิดนึงครับว่า 
กรณีที่ฝนตกหนักซอยร่วมใจมีน้ำท่วมทางเข้าบ้านชาวบ้าน ผมจึงนำเรียนที่ประชุมว่า
ให้ช่วยหาวิธีแก้ไขให้ด้วยน่ะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้นำเสนอในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนครับ ส่วนในเรื่องของท่านฐิติกร เกกินะ เดิมบริเวณพ้ืนที่ที่เราจะไปสร้าง
ถนนคอนกรีตเมื่อเกิดฝนตก น้ำจะไหลไปลงในคูระบายน้ำของอาจารย์คนหนึ่ง       
ซึ่งตรงนั้นเป็นพ้ืนที่ว่าง แล้วไหลไปลงคูระบายน้ำถนน 4009 หน้า ธกส. แต่ต่อมา
อาจารย์ท่านดังกล่าวได้ก่อสร้างรั้วปิดทางน้ำ ทำให้เมื่อเกิดฝนตกน้ำจึงไหลไปเข้าบ้าน
อีกหลัง เป็นผลให้น้ำท่วมบ้านหลังนี้ ทำให้รั้วบ้านหลังนี้ทรุด บ้านหลังดังกล่าวจึงทำ
รั้วปิดกั้นน้ำ ทำให้น้ำไหลย้อนกลับขึ้นไปบนเนินเล็ก ๆ ลูกหนึ่ง ซึ่งพ้ืนที่ระหว่างเนิน
ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของบ้านที่ท่านสมาชิกฯฐิติกร กล่าวถึง ทำให้น้ำเข้าบ้านหลัง
ดังกล่าว ผมได้เชิญเจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนหลังดังกล่าวมีพูดคุยถึงปัญหา
ดังกล่าวแล้ว เจ้าของบ้านก็เข้าใจดี โดยเจ้าของบ้านบอกว่าจะรื้อบ้านหลังนี้ทิ้ง      
โดยขอให้เทศบาลฯ ช่วยรื้อให้ เพราะฉะนั้นการสร้างถนนต้องสร้างไปตามขั้นตอน 
จะทำให้ต่ำตามบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ หากต่อไปเจ้าของบ้านจะสร้างบ้าน
ใหม่ก็จะถมดินให้สูงขึ้น น้ำจะได้ไม่ไหลเข้าบ้าน ส่วนเรื่องของท่านประธานสภาฯ    
ที่นำเสนอนั้น ผมได้ไปดูแล้ว บ้านไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่เผอิญว่าถนนที่เค้าก่อสร้าง
มันสูง ทำให้น้ำบ่าจากถนนเข้าสู่บ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ต่ำกว่า ผมจึงเสนอว่าจะทำคูน้ำหน้า
บ้านลงคูน้ำข้างๆ แล้วไปออกคลองหลังน้ำครับ  

 
 
 
 

/ส่วนเรื่องของ... 



๑๕ 

 
ส่วนเรื่องของท่านสมาชิกฯวิจิตร เรื่องเครื่องสูบน้ำที่ใช้บริการประชาชน  

จริงแล้วเทศบาลฯ ได้คัดเลือกน้ำแล้วครับไม่ใช่สูบเอาน้ำในคลองไปส่งเวลาประชาชน
มีงานศพ งานบุญต่างๆ เราจะใช้น้ำอีกประเภทหนึ่งคือน้ำที่โรงงานซึ่งเป็นน้ำที่บริโภค 
เพราะผมได้กำชับทางเจ้าหน้าที่ตลอดว่าให้เอาน้ำที่ดีไปให้ประชาชน นอกว่าจะไปฉีด
น้ำล้างถนนพวกนี้จึงจะใช้น้ำในคลองได้ ตามท่ีท่านสมาชิกฯ เสนอมาผมจะนำกลับไป
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือจะได้นำไปบูรณาการต่อไปเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์
มากที่สุด ส่วนเรื่องภัยแล้งท่านไม่ต้องเป็นห่วง เพราะผมได้ทำทะเบียนไว้หมดแล้ว 
เวลาเกิดภัยแล้วผมให้ชาวบ้านซื้อภาชนะสำหรับเก็บน้ำไว้ให้เยอะ เวลาใช้น้ำใกล้จะ
หมดจึงให้แจ้งมายังเทศบาลฯ แล้วเทศบาลฯจะนำน้ำไปให้ ส่วนเรื่องเงินเหลือจ่าย 
ขอนำเรียนว่า ถ้าเงินเหลือจ่ายจากการทำถนนเราก็จะนำมาทำถนน ถ้าเงินเหลือจ่าย
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราก็ต้องนำไปใช้จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราจะเอาไปทำ
ถนนไม่ได้น่ะครับ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
เนตร นวลนุ่น  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายเนตร นวลนุ่น สมาชิกสภา

เทศบาล อยากเสนออีกสักเรื่องนึง เรื่องบอร์ดที่ติดรูปฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ 
ผมอยากจะให้ย้ายไปยังจุดอ่ืนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เข้า
มาใหม่และผู้มาติดต่อราชการเค้าไม่รู้ เพราะว่าดูไม่เห็นบอร์ด                        

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
วิจิตร ทวีพันธ์  เมื่อสักครู่ที่ท่านนายกฯ ได้พูดถึงเรื่องน้ำ ผมได้มาเห็นกับตาเลยครับว่า 

น้ำมันแห้ง ผมทราบดีครับว่าเทศบาลตำบลปลายพระยานำน้ำจากบริษัท ยูนิวานิช 
นำมันปาล์ม จำกัดมหาชน ไปให้ชาวบ้าน ผมเสนอว่าถ้าได้เครื่องสูบน้ำอีกตัวหนึ่งไว้ 
เผื่อว่าเวลาเกิดภาวะแล้งสูบน้ำในบ่อแห้ง จะได้ไปสูบน้ำจากในคลองเพราะน้ำ       
ในคลองมันใสใช้ทำประโยชน์ได้หลายๆ อย่าง ผมถือว่าที่ผมเสนอไปนี้มีประโยชน์ต่อ
ประชาชนครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานสภาฯ  ใจความก็คือท่านสมาชิกฯ อยากให้ซื้อเครื่องสูบน้ำเพ่ิมเติมเพ่ือจะไปสูบน้ำ
ในที่ท่ีน้ำไหลผ่าน จะได้น้ำสะอาดกว่า เป็นอย่างนั้นหรือไม่ ครับ 

วิจิตร ทวีพันธ์  - ใช่ครับ 
ประธานสภาฯ  - สรุปว่าเป็นการอยากจะให้ซื้อเพ่ิมเติมไม่เกี่ยวข้องกับการบริการน่ะครับ 
วิจิตร ทวีพันธ์  - ใช่ครับ 
ประธานสภาฯ  นายกฯ มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผมกำลังอธิบายว่าการนำน้ำไปใช้ มันมีหลายประเภท น้ำในสระเราไม่ได้

นำไปใช้หรือทำอะไรทั้งสิ้นและเครื่องสูบน้ำของเทศบาลฯ ก็มีอยู่เป็นเครื่องขนาด
ใหญ่ น้ำที่เรานำไปให้ชาวบ้านใช้ส่วนหนึ่งเราไปเอามาจากซอยโพธิ์งามตรงอ่ืนใช้
ไม่ได้เลยครับ อย่างในสระนี้ก็ใช้ไม่ได้ ส่วนที่เราตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำเพราะเราจะ
นำไปล้างตลาด ล้างถนน นำไปฉีดต้นไม้ แต่น้ำที่เรามาใช้มี 2 ที่คือ ซอยโพธิ์งาม  
กับ ที่บริษัท ยูนิวานิช ซึ่งเขายินดีที่ให้บริการ เพราะฉะนั้น น้ำในสระนี้เราไม่ได้เอา
ไปใช้ และผมขอเรียนว่า ไม่ว่าจะเป็นน้ำในสระ ในคลองบางหลน หรือแม้กระทั้งน้ำ
จากหน้าสวน เวลาหน้าแล้งมันจะใส เวลาฝนตกมันจะขุ่น ไม่ว่าจะตรงไหนก็ไม ่

 
/สามารถใช้ได้... 



๑๖ 
 

สามารถใช้ได้ครับ ถ้าใสบ้างก็ในวัดครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่
กรุณาให้คำแนะนำแต่ว่าในเรื่องของเครื่องสูบนั้นเรามีอยู่แล้วครับ ส่วนเวลา
เคลื่อนย้ายไปสูบน้ำจากตรงไหนก็ไม่มีปัญหาครับ เพราะว่ารถน้ำของเราสามารถ   
สูบน้ำได้ครับ ส่วนเรื่องบอร์ดติดรูปผมเห็นด้วยครับ เดี่ยวจะดูให้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด นำเสนอต่อที่ประชุมอีก เป็นอันว่าการประชุมสภา

เทศบาล ในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
ปิดการประชุมเวลา   11.00 น. 
 
 
 
 

 
  ลงชื่อ  
         (นายประภาศ  ฉิมเรือง) 

                                                    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา 
                                                                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 
 

 
ลงชื่อ ........................................... 

       (นายฐิติกร เกกินะ) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     

ลงชื่อ ............................................ 
             (นายชัยชนะ ประพันธ์)     
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

ลงชื่อ............................................ 
          (นางสาวสุพรรษา สวนรักษา) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 สภาเทศบาลตำบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
 
 
 

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

ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา  
 


