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

ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   แจ้งที่ประชุมวันนี้มีสมาชิกลาป่วย 1 ท่านคือนายสุชาติ ชูสุทธิ์ 

ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลที ่แจกจ่าย ให้กับสมาชิกแล้วนั้น รายละเอียดขอมอบให้
เลขานุการสภา 

เลขานุการสภา  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่                
3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ

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

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว ไม่มีเรื่องพิจารณา 

  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
  เรื่องที่ 1 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 
เรื่องที่ 2 ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถาน  

ธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  - นายมีเกียรติ์ ชูเดชา มีเรื่องเสนอต่อสภา 

1. ถนนซอยไทรห่อถนนยังสร้างไม่เสร็จ ยังไม่ได้เชื่อมรอยยางมะตอยกับ
ขอบถนน 

2. ขอเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหาดถั่ว 
 -นายฐิติกร เกกินะ ให้เทศบาลฯ ช่วยประสานกับหมวดทางหลวงเรื่อง     

ตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง บริเวณหัวควนชุมชนบ้านปากน้ำ 
  - นายกเทศมนตรีฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ มีเกียรติ์ ชูเดชา ที่ให้กำลังใจ 

ส่วนเรื่องการตัดต้นไม้ ผมได้กำชับเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้ 1. เวลาทางเทศบาลดำเนินการ
ตัดต้นไม้ ต้องมีคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ขณะดำเนินการให้ถ่ายรูปไว้เป็น
หลักฐาน ส่วนต้นไม้บริเวณริมถนน และทางเทศบาลได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างแขวงทางหลวงจังหวัดพังงาแล้ว ก็สามารถตัดแต่งได้ แต่ถ้าเป็นต้นไม้
ใหญ่เราก็ไม่สามารถตัดได้ ต้องประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องครับ 

 
/นายมีเกียรติ์... 



๒ 

 
- นายมีเกียรติ์ ชูเดชา ฝากเพ่ือนสมาชิกให้ช่วยทำความเข้าใจกับพ่ีน้อง

ประชาชนในพื้นท่ี ถึงปัญหาต่างๆ ที่ชาวบ้านไม่เข้าใจด้วยครับ 
  - ประธานสภาฯ ขอฝากเรื่องถนนเชื่อมระหว่างซอยหนองใหญ่กับ        

ซอยโรงเรียนเทศบาลฯ ตรงตลาดใหม่ มีหญ้าปกคลุมถนน ชาวบ้านอาจได้รับ
อันตรายได้ 

ประธานสภา ฯ  มีท่านใดจะแก้ไข ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    - ไม่มี – 
ประธานสภา ฯ  - เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมฯเพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็น

การขอมติที่ประชุม  
      - สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  - สมาชิกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ จำนวน7 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,นายประภาศ ฉิมเรือง, นายวิจิตร ทวีพันธ์และนายมีเกียรติ์    
ชูเดชา 

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

ประธานสภา ฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563   
ด้วยมติเสียงข้างมาก 

ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
- ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

เรื ่องที ่  1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ . 256 4 วาระที ่ 2  ขอเช ิญประธานคณ ะกรรมการ      
แปรญัตติ รายงานด้วยครับ 

นายฐิติกร เกกินะ      เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยาที่เคารพ กระผมนายฐิติกร เกกินะ 
ขอรายงานผลการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

ตามที่สภาเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ในการประชุมสภาเทศบาล        
สมั ยสามัญ  สมั ยที่  3 ป ระจำปี  พ .ศ . 2563  เมื่ อ วั น ที่  3  สิ งห าคม  2 5 6 3                 
และได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                       
ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา นั้น  

    ผลการพิจารณาปรากฏดังนี้ 
  ข้อ 1.เทศบัญญัตินี้ เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     - ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 

 /ข้อ 2 เทศบัญญัติ... 



๓ 

 
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2563 เป็นต้นไป 
     - ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

ข ้อ  3.งบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ . 
2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 74,168,500.- บาท   

    - ไม่มีการแปรญัตต ิ ไม่มีการแก้ไข  
  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บ
เอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 
66,708,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 

   ด้านบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม 16,394,500.-บาท 

  -ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 4,360,400.-บาท 
- ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา   ยอดรวม         18,174,300.- บาท 

- ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม 5,545,200.- บาท 
- ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม 2,428,400.- บาท 
- ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม  7,469,800.- บาท 
- ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม   470,000.- บาท 
- ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม           1,716,000.- บาท 
  - ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง   ยอดรวม         10,149,400.- บาท 

     - ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 5 . งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 
7,460,500.-บาท 

งบกลาง    ยอดรวม           2,223,000.- บาท 
     - ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 

งบบุคลากร   ยอดรวม           1,113,000.- บาท 
     - ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 

 
/งบดำเนินการ... 



๔ 

 
งบดำเนินการ   ยอดรวม           1,036,500.- บาท

โดยมีการแปรญัตติดังนี้งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ 
 กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยางบดำเนินงานประเภท
ค่าตอบแทน รายการเงินรางวัล ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
สำหรับผู้บริหาร ผู้ตรวจการสถาธนานุบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ตรวจการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาล
ขอแปรเพ่ิมงบประมาณ จำนวน 36,000.-บาท รวมงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่าย
จำนวน 286,000.-บาท 

งบลงทุน   ยอดรวม                64,000.- บาท 
     - ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 

งบรายจ่ายอ่ืน   ยอดรวม           3,024,000.- บาท 
     - ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 6 . ให ้นายก เทศมนตรีตำบลปลายพระยาปฏ ิบ ัต ิการเบ ิกจ ่ายเง ิน
งบประมาณ ที ่ได ้รับอนุ มัติ  ให้ เป็น ไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ        
เทศบาลตำบลปลายพระยา 

     - ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 7 . ให้นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไป       
ตามเทศบัญญัตินี้ 

     - ไม่มีการแปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    

ประธานสภาฯ   ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ.2564 รายงานต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในข้อที่มีการแปรญัตติ
หรือแก้ไขบ้างขอเชิญครับ 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
ประธานสภา เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อไป เป็นการขอมติที่ประชุม 

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่แปรญัตติ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   -สมาชิกเห็นชอบ 7 คน คือ นายเนตร นวลนุ่น , นายฐิติกร เกกินะ,   

นางสาวสุพรรษา สวนรักษา, นายชัยชนะ ประพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรือง ,      
นายวิจิตร ทวีพันธ์และนายมีเกียรติ์  ชูเดชา 

ประธานสภา  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามที่แปรญัตติ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   - สมาชิกไม่เห็นชอบ - คน 

- งดออกเสียง 1 คนคือ ประธานสภาฯ 
สรุป  เป็ น อัน ว่า มติที่ ป ระชุม เห็ นชอบ ตามที่ แปรญั ตติ ด้ วยมติ            

เสียงข้างมาก (เวลา 09.50 น.) 

ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 วาระที่ 3 
 
 

/ตามระเบียบ... 



๕ 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 52 กำหนดไว้ว่า
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใดในการ
พิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ในการนี้   
จึงขอมติที่ประชุม  

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   สมาชิกเห็นชอบ 7 คนคือ นายเนตร นวลนุ่น , นายฐิติกร เกกินะ,      
นางสาวสุพรรษา สวนรักษา,นายชัยชนะ ประพันธ์, นายประภาศ ฉิมเรือง ,       
นายวิจิตร ทวีพันธ์และนายมีเกียรติ์  ชูเดชา 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

    - สมาชิกไม่เห็นชอบ - คน 
- งดออกเสียง 1 คนคือ ประธานสภาฯ 
สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบป ระมาณ รายจ่ ายป ระจำปี งบประมาณ พ .ศ .2564 ด้ วยมติ            
เสียงข้างมาก 

ประธานสภาฯ     ต่อไปเรื ่อ งที ่ 3  ญ ัต ต ิ เ รื ่อ ง โอน งบ ป ระม าณ รายจ ่า ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อที่
ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรีฯ   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยาข้าพเจ้านายจเร   
ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้  

 หลักการ 
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน 26 รายการ ดังนี้  
 1.1 สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการ เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบตั้งพ้ืน ขอโอนเพ่ิม 5,000.- บาท 
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 5,000.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน
น้ำเย็น แบบตั้งพ้ืน จำนวน 1 เครื่อง  (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.2 สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
เครื่องสแกนลายนิ้ วมือ  ชนิดบั นทึ กเวลาเข้ าออกงาน ขอโอน เพ่ิ ม      
8,500.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม  8,500.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง      
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2562) 
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1.3 สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ขอโอน
เพ่ิม  29,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม  29,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ       
แบบที่ 2  จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563)  

1.4 สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ี
ปฏิบัติงาน ขอโอนเพ่ิม 7,600.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 7,600.- บาท 
เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจั ดซื้ อ เก้ า อ้ีปฏิบั ติ งาน  จำนวน  4  ตั ว  ราคาตั วละ      
1,900.- บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

1.5 สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อนกระจก ขอโอนเพ่ิม  17,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
เพ่ิม 17,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
จำนวน 2 ตู้ ราคาตัวละ 8,500.- บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.6 สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000บีทียู ขอโอน
เพ่ิม 64,800.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม  64,800.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000บีทียู 
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400.- บาท(ตั้งตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2562) 

1.7 สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
โทรศัพท์ ขอโอนเพ่ิม 4,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 4,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.8 สำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมติดฝาผนัง ขอโอนเพ่ิม  
8,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 8,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท   
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 
 

/1.9 สำนักปลัด... 



๗ 

 
1.9 สำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน     

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รายการ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง 
สำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขอโอนเพิ่ม 20,000.- บาท คงเหลือ
หลังโอนเพ่ิม 20,000.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง สำหรับ
ติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงจำนวน 1 ชุด (ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.10 กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะพร้อม
เก้ าอ้ีปฏิ บั ติ งานขอโอน เพ่ิ ม  4 ,900 .- บ าท  คงเหลือหลั งโอน เพ่ิ ม      
4,900.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด 
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.11 กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขอโอนเพ่ิม 22,000.- บาท คงเหลือหลัง
โอนเพ่ิม 22,000.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 โดยมีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

1.12 กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงานรายการโต๊ะปฏิบัติงาน แบบเหล็ก ขอโอนเพ่ิม จำนวน 
6,500.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 6,500.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ปฏิบัติงาน แบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.13 กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงานรายการเก้าอ้ีปฏิบัติงาน ขอโอนเพ่ิม 1,900.- บาท 
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 1,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน
จำนวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

1.14 กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งขอโอนเพ่ิม 
19,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพิ่ม 19,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท (ตั้งตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2562) 

1.15 กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
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ครุภัณฑ์กีฬา รายการ ลู่วิ่งไฟฟ้าขอโอนเพ่ิม 197,700.- บาท คงเหลือหลัง
โอนเพ่ิม 197,700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 65,900.- บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.16 กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์กีฬา รายการ ชุดโฮมยิม 4 สถานีขอโอนเพ่ิม 44,900.- บาท 
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 44,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโฮมยิม         
4 สถานีจำนวน 1 ชุด (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.17 กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์กีฬา รายการ เครื่องสั่นกระชับสัดส่วนขอโอนเพ่ิม 25,800.- บาท 
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 25,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสั่นกระชับ
สัดส่วน จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,900.- บาท (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.18 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน  ขนาด 24,000 บีทียู          
ขอโอนเพ่ิม 32,400.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 32,400.- บาทเพ่ือจ่าย
เป็ นค่ าจั ดซื้ อ เค รื่ อ งป รับ อาก าศแบบแยกส่ วน ชนิ ดแบบแขวนขนาด         
24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑเ์ดือนธันวาคม 2562)  

1.19 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 
ขอโอนเพิ่ม 21,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 21,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนั ง ขนาด      
18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562) 

1.20 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
เก้ าปฏิ บั ติ งาน ขอโอน เพ่ิ ม  3 ,8 00 .- บ าท  คงเหลื อหลั ง โอน เพ่ิ ม        
3,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
1,900.- บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   

1.21 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติงาน ขอโอนเพิ่ม 4,900.- บาท คงเหลือหลัง 

/โอนเพิ่ม... 



๙ 

 
โอนเพ่ิม 4,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 ชุด (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

1.22 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ เต็นท์ โค้ง โอนเพ่ิม 21,000.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 
21,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์โค้ง จำนวน 1 หลัง (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

1.23 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว รายการ เครื่องทำน้ ำร้อนน้ำเย็น  แบบตั้ งพ้ืน ขอโอนเพ่ิม    
5,000.-บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 5,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบตั้ งพ้ืน จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.24 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด ค่ าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณ ฑ์ ส ำนั ก งาน  รายการ เก้ า อ้ี โค รงเหล็ กบุ น วม  ขอ โอน เพ่ิ ม      
11,880.-บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 11,880.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอ้ีโครงเหล็กบุนวม จำนวน 12 ตัว ราคาตัวละ 990.-บาท (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.25 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงานรายการโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติงานขอโอนเพ่ิม  4 ,900.-บาท
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม4,900.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี
ปฏิบัติงานจำนวน1 ชุด ราคาชุดละ4,900.-บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.26 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงานรายการโทรศัพท์ขอโอนเพ่ิม 4,000.-บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม
4,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์จำนวน1 เครื่อง (ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

        รวมโอนเพิ่ม จำนวน 595,480.- บาท 
2. โอนลดจำนวน 2 รายการ ดังนี้  
2.1 สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ       
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งตั้งไว้ 500,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 500,000.- บาท 
ขอโอนลด 445,480.- บาท คงเหลือหลังโอนลด 54,520.- บาท 

 
/2.2 กองการศึกษา... 
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2.2 กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินการหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆรายการ
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตั้งไว้ 150,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 150,000.- บาท        
ขอโอนลด  150,000.- บาท คงเหลือหลังโอนลด - บาท 

        รวมโอนลด จำนวน 595,480.- บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563) 

เหตุผล 
โอนเพ่ิม ข้อ 1.1-1.2 รายการ เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบตั้งพ้ืน 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพ่ือทดแทนเครื่องเครื่องเดิมที่ใช้งานมานาน 
โอนเพิ่ม ข้อ 1.3 รายการ เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนย์บริการแบบที่  2 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.4 รายการ เก้าอ้ีปฏิบัติงาน เพ่ือทดแทนของเดิมที่
ชำรุดเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.5 รายการ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.6รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน        
ชนิดแขวน เพ่ือไว้บริการประชาชน 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.7 รายการ โทรศัพท์ เพ่ือไว้ใช้บริการประชาชน     
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.8 รายการ  พัดลมติดฝาผนัง เพ่ือไว้ใช้บริการ
ประชาชน  

โอนเพ่ิม ข้อ 1.9 รายการ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง สำหรับติดตั้ง   
บนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.10 – 1.14 รายการ โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพ่ือทดแทนของเดิมที่ชำรุด
เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.15 – 1 .19 รายการ  ลู่ วิ่ งไฟฟ้า ชุดโฮมยิม         
4 สถานี เครื่องสั่นกระชับสัดส่วน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อไว้ใช้
บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.20 – 1.21 รายการ โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติงาน  
เพ่ือทดแทนของเดิมที่ชำรุดเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.22– 1.26 รายการ  เต็นท์โค้ง เครื่องทำน้ำร้อนน้ำ
เย็นเก้าอ้ีโครงเหล็กบุนวมโทรศัพท์  เพ่ือไว้ใช้บริการประชาชน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

/ข้อระเบียบ... 
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ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
  จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา

พิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม     - ไม่มี – 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็น

การขอมติที่ประชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ  
ที่ประชุม   - สมาชิกอนุมัติ 7 คน คือ นายเนตร นวลนุ่น, นายฐิติกร เกกินะ, 

นางสาวสุพรรษา สวนรักษา,นายชัยชนะ ประพันธ์,นายประภาศ ฉิมเรือง , 
นายวิจิตร ทวีพันธ์และนายมีเกียรติ์ ชูเดชา 
-  สมาชิกท่ านใดไม่อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ 
-  สมาชิกไม่อนุมัติ – คน 

    - งดออกเสียง 1 คนคือ ประธานสภาฯ 
สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ด้วยมติข้างมาก 

ประธานสภาฯ     ต่อไป เ รื ่อ ง ที ่ 4 ญ ัต ต ิ เ รื ่อ ง  ข อ อ น ุม ัต ิก ัน เ ง ิน ไ ว ้เบ ิก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  ขอเชิญฝ่ายบริหาร
เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรีฯ   เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยาข้ าพ เจ้ า          
นายจเร ปานจีน ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

1.หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการที่ไม่

สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน      
29 รายการ ดังนี้  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 
แบบตั้งพ้ืนจำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000.- บาท 

/2. แผนงานบริหาร... 



๑๒ 

 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลา เข้าออกงานจำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,500.- บาท  

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ เครื่องสแกนเนอร์สำหรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
29,000.- บาท  

4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ีปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตัว 
ราคาตัวละ 1,900.-บาท งบประมาณ  7,600.- บาท 

5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 8,500.- บาท งบประมาณ  17,000.- บาท  

6.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000บีทียู จำนวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
32,400.- บาทงบประมาณ 64,800.- บาท 

7. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์จำนวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 4,000.- บาท  

8.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการพัดลมติดฝาผนั ง ขนาด 18 นิ้ ว  จำนวน 4  ตัว  ราคาตั วละ      
2,000.- บาท งบประมาณ 8,000.- บาท 

9.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ดับเพลิง รายการ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง สำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำ
ดับเพลิงจำนวน 1 ชุด งบประมาณ 20,000.- บาท 

10. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติ 
จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 4,900.- บาท 

11. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับ งานประมวลผล แบบที่  1  จำนวน 1  เครื่อง งบประมาณ   
22,000.-บาท  

12. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       
งบลงทุน  หมวดค่ าครุภัณ ฑ์  ประเภทครุภัณ ฑ์ สำนักงาน  รายการ 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดแบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู        
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ  32,400.-บาท  
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13. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ี
ปฏิบั ติ งาน ราคาตั วละ 1 ,900 .-บาท จำนวน 2  ตั ว งบประมาณ      
3,800.-บาท   

14. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน  หมวดค่ าครุภัณ ฑ์  ประเภทครุภัณ ฑ์ สำนักงาน  รายการ 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู       
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000.-บาท 

15. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี
ปฏิบัติงานจำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 4,900.-บาท  

16. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     
งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานรายการโต๊ะปฏิบัติงาน 
แบบเหล็กจำนวน 1 ชุด งบประมาณ 6,500.- บาท  

17 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ี
ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 1,900 บาท  

18. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ราคาเครื่องละ 9,500 บาทจำนวน 2 เครื่อง 
งบประมาณ 19,000 บาท  

19. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬารายการ ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 
3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 65,900.- บาท งบประมาณ 197,700.- บาท 

20. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์กีฬารายการชุดโฮมยิม        
4 สถานี จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 44,900.- บาท    

21. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา รายการเครื่องสั่นกระชับ
สัดส่วน ราคาเครื่องละ 12,900.-บาท จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 
25,800.- บาท   

22. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการ เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบตั้งพ้ืน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
5,000.-บาท 

23. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
เก้าอ้ีโครงเหล็กบุนวม จำนวน 12 ตัว ราคาตัวละ 990.-บาท งบประมาณ 
11,880.-บาท 
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24. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติงานจำนวน 1 ชุด งบประมาณ 4,900.-บาท  

25. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่องงบประมาณ 4,000.-บาท  

26. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
เต็นท์โค้ง จำนวน 1 หลังงบประมาณ 21,000.-บาท  

27. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     
งบ ล งทุ น  ห ม วด ค่ าที่ ดิ น แ ล ะสิ่ งก่ อ ส ร้ า ง  ป ระ เภ ท  ค่ าก่ อ ส ร้ า ง                 
สิ่งสาธารณูปการ รายการ ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  งบประมาณ 150,000.-บาท          

28. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างลานเทกิ๊ปแอนด์กรีน งบประมาณ 
350,000.-บาท  

29. ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้า
ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง           
สิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบล      
ปลายพระยางบประมาณ 2,880,000.-บาท  

(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย) 
 

2.เหตุผล 
ตามที่ เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายการหมวด  
ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ  และรายการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จำนวน 3 รายการ ตามรายการข้างต้น ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากรายรับจริง ณ ปัจจุบันยังมีไม่เพียง
พอที่จะก่อหนี้ผูกพัน แต่คาดการณ์ว่าภายในวันที่ 30 กันยายน 2563    
จะมีรายได้เข้ามาอีก ซึ่งหากเพียงพอก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่จะ
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกทั้งรายการค่าครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นรายการ   
ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในปฏิบัติงาน เป็นรายการที่ต้องดำเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่จะทำให้
การบริการสาธารณะในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ บรรลุผล จึงจำเป็นต้อง
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีโดยไมก่่อหนี้ผูกพัน 
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3.ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ59 “ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่
มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ” 

4.ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็น

การขอมติที่ประชุม 
- สมาชิ กท่ าน ใดอนุ มั ติ ให้ ก ัน เ ง ิน ไ ว ้เ บ ิก ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ         

พ.ศ.2564 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันโปรดยกมือ 
ที่ประชุม  สมาชิกอนุมัติ 7 คนคือ นายเนตร นวลนุ่น, นายฐิติกร เกกินะ,

นางสาวสุพรรษา สวนรักษา,นายชัยชนะ ประพันธ์,นายประภาศ ฉิมเรือง ,         
นายวิจิตร ทวีพันธ์และนายมีเกียรติ์ ชูเดชา 

ประธานสภาฯ   -  สมาชิกท่ านใดไม่อนุมัติ ให้ ก ัน เ ง ิน ไว ้เบ ิก ป ีง บ ป ระม าณ      
พ.ศ.2564 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันโปรดยกมือ 

ที่ประชุม    -  สมาชิกไม่อนุมัติ – คน 
    - งดออกเสียง 1 คนคือ ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ   สรุป  เป็ น อัน ว่า  มติ ที่ ป ระชุ ม  อนุ มั ติ ให้ ก ัน เ ง ิน ไ ว ้เ บ ิก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันด้วยมติเสียงข้างมาก 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน สมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม ขอเชิญ
ครับ 

นายฐิติกร เกกินะ   เรียน ประธานสภาที่เคารพ กระผมนายฐิติกร เกกินะ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปลายพระยา เขต 1 มีเรื่องเสนอต่อสภา 2 เรื่อง ครับท่านประธานฯ 

   1. ขอเสนอให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าอำเภอ
ครับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและผู้ปกครองนักเรียนขอมาครับท่านประธานฯ 

   2. เนื่องจากเทศบาลตำบลปลายพระยา ได้มีการพัฒนาและมีการ
เจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก ทำให้ปัญหาเรื่องขยะ ต่อไปในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเทศบาล
ตำบลปลายพระยา อาจจะมีปัญหาเรื่องของสถานที่ทิ้งขยะอย่างแน่นอนครับท่าน
ประธานฯ ผมจึงเสนอให้เทศบาลตำบลปลายพระยาสร้างเตาเผาขยะครับท่าน
ประธานฯ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
นายวิจิตร ทวีพันธ์   เรียน ประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิจิตร ทวีพันธ์ ในฐานะสมาชิกสภา

เทศบาลตำบลปลายพระยา ขอเสนอผ่านไปยังท่านประธานฯ เรื่องต้นไม้ใหญ่บริเวณ
บ้านหน้าสวน กิ่งไม้มักจะหักลงสู่พื้นถนน บางครั้งก็ร่วงหล่นโดนประชาชน อาจจะ 

/ทำให้ได้รับ... 
 



๑๖ 
 

ทำให้ได้รับอันตรายได้ ผมอยากจะเสนอให้เทศบาลฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ต้นนั้น
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  
นายกเทศมนตรีฯ   ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้นำเรียนและ   

ข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้าขออนุญาตตอบท่านสมาชิกสภาฯ 
ฐิติกร เกกินะ ครับ เรื่องที่ท่านเสนอเรื่องการสร้างที่เก็บขยะหรือเตาเผาขยะ ข้าพเจ้า
เห็นด้วยครับ เพราะว่าในอนาคต บ้านเมืองจะขยายมากขึ้น ทำให้ประชากรเพ่ิมมาก
ขึ้นทั้งประชากรที่อยู่ประจำและประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในองค์กรต่างๆ ทำให้ มี
จำนวนขยะเพ่ิมมากขึ้น ข้าพเจ้าก็จะได้นำข้อเสนอดังกล่าวไปบรรจุไว้ในแผนและ   
จะผสานงบประมาณ ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องว่าเราจะทำอย่างไร เพราะ
งบประมาณเรื่องของเตาเผาขยะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนของสถานที่ในเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อม และเรื่องของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ น่ะครับ ซึ่งจะต้องมาศึกษา
รายละเอียดกันอีกครั้งนึงครับ ส่วนเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กระผมจะ
ประสานให้เจ้าหน้าที่ดูรายละเอียดให้ครับ ต่อไปเป็นเรื่องของท่านสมาชิกฯ วิจิตร   
ทวีพันธ์ เรื่องของการตัดต้นไม้ บางครั้งการตัดต้นไม้ก็ติดในเรื่องเงื่อนไขและข้อจำกัด
ซึ่งบางครั้งก็มีประเด็นในเรื่องการตัดต้นไม้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นไม้ 
เพราะว่าเทศบาลฯ เคยได้รับคำร้องให้ไปตัดต้นไม้ในซอยหาดถั่ว เมื่อเทศบาลไปตัด 
กลับโดนเจ้าของต้นไม้ต่อว่า ว่าเทศบาลฯ ไปตัดต้นไม้ของเขาทำไม ก็เลยเกิดเป็น
ประเด็นขึ้นมาครับ ข้าพเจ้าเลยกำชับเจ้าหน้าที่ว่าเวลามีคำขอให้ไปตัดต้นไม้ให้เขาลง
ลายมือชื่อให้เรียบร้อยครับ เมื่อไม่นานมานี้ก็มีเหตุ ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านของ
ชาวบ้านทำให้เกิดความเสียหาย เขาเลยมาแจ้งให้เทศบาลฯ ช่วยไปตัดต้นไม้ ข้าพเจ้า
เลยให้เจ้าหน้าที่สอบถามเจ้าของบ้านว่าต้นไม้เป็นของผู้ใด เจ้าของบ้านตอบว่าเป็น
ของคู่กรณี ข้าพเจ้าเลยบอกว่าเราไม่สามารถดำเนินการตัดต้นไม้ที่เป็นของกลางในที่
เกิดเหตุได้ หากไม่ได้มีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีเสียก่อน คู่กรณีต้องตกลงกันให้
เรียบร้อยก่อนแล้วเทศบาลฯจึงจะไปช่วยได้ บางกรณีเราอยากจะช่วยชาวบ้านแต่ไม่
สามารถช่วยได้เนื่องจากเป็นคดีความครับ ส่วนพ้ืนที่ใดเสี่ยงให้ท่านสมาชิกฯ แจ้งมา
ได้เลย ทั้งอยู่ในเขตทางหลวงหรือในเขตที่ดินของชาวบ้าน ที่อยู่ในเขตทางหลวงหาก
การตัดแล้วไม่มีการปิดขวางถนน เทศบาลฯ ก็สามารถดำเนินการได้ เพราะเราได้
จัดทำบันทึกข้อตกลงไว้แล้ว ถ้าในส่วนเขตที่ดินของชาวบ้าน หากท่านแจ้งมา 
เทศบาลฯ ไม่สามารถตัดได้ทันที เทศบาลฯ จะต้องมีหนังสือยินยอมไปด้วย เ พ่ือให้
เจ้าของต้นไม้ลงลายมือยินยอมให้ตัดครับ เพราะเป็นการป้องกันการฟ้องร้องเทศบาล
ฯ ในภายหลัง เพราะเคยมีกรณีที่ชาวบ้านมาร้องว่าเทศบาลฯ ไปตัดต้นไม้แล้วนำไม้
ไปขาย ข้าพเจ้าจึงกำชับเจ้าหน้าที่ว่า เมื่อดำเนินการตัดต้นไม้เสร็จแล้วให้ช่วยเหลือ
จัดเก็บเขานิดน้อย แต่อย่าเก็บไม้มาด้วยถึงแม้ว่าจะนำไปทิ้งให้ก็ตาม เพราะจะเกิด
การครหาขึ้นอีกครับ ขอบคุณครับ 

นายวิจิตร ทวีพันธ์   ขออนุญาตครับท่านประธาน กระผมนายวิจิตร ทวีพันธ์ ในฐานะสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่องต้นไม้ที่ผมพูดถึง ผมหมายถึงต้นก้ามปูต้นใหญ่ที่
อยู่ริมถนน มีชาวบ้านเดินทางสัญจรและโดนกิ่งไม้ร่วงหล่นมาโดนหลายครั้งแล้ว ผม
จึงเสนอว่าให้เสนอแขวงการทางมาตัด หรือเรามีความสามารถตัดเองได้ ก็ให้ตัดเอง
ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

 /ประธานสภา... 



๑๗ 

 
ประธานสภาฯ   ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอให้มีการตัดต้นก้ามปู กรณีนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น

กรณีที่คล้ายกับกรณีหน้าสถานีอนามัยบ้านบางเหียนน่ะครับ เพราะว่าเป็นต้นไม้    
ต้นใหญ่ ที่ตัดลำบาก ก็คงต้องประสานหลายๆ ฝ่ายร่วมมือกันครับ ขอฝากผู้บริหาร
ด้วยครับว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับ ผมขอฝากฝ่ายบริหารอีกเรื่องครับ คือ บริเวณ
ถนนทางลาดลงตลาดสดเทศบาลฯ ก่อนถึงร้านสะดวกซื้อครับ ถนนบริเวณดังกล่าว
ชำรุดอยู่ประมาณ 1 ฟุต หากประชาชนขับขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปอาจจะเป็น
อันตรายได้ ขอฝากให้เทศบาลฯ ช่วยซ่อมแซมให้ด้วยครับ และอีกหนึ่งจุดที่ศาลา   
หมู่ที่ 6 บ้านบางเหียน ซอยหนองทุ่งครับ ทางเชื่อมระหว่างถนนของเทศบาลฯ กับ
ทางหลวง ก็ชำรุดแล้วครับ ยานพาหนะสัญจรกันยากลำบากครับ ตอนเช้ามีรถรับส่ง
นักเรียนใช้ในการสัญจร เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ครับ ขอฝากเทศบาลฯ ช่วย
แก้ไขให้ด้วยครับ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด นำเสนอต่อที่ประชุมอีก เป็นอันว่าการประชุมสภา

เทศบาล ในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
ปิดการประชุมเวลา  11.00น. 
 
 
 
 

 
  ลงชื่อ       
           (นายประภาศ  ฉิมเรือง) 

                                                    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา 
                                                                                               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 
 

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

       (นายฐิติกร เกกินะ) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     

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

             (นายชัยชนะ ประพันธ์)     
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

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

 
 สภาเทศบาลตำบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 
 
 
 

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

ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา  
 


