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

ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี  1เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   แจ้งที่ประชุมวันนี้มีสมาชิกลาป่วย 1 ท่านคือนายสุชาติ ชูสุทธิ์และมีสมาชิก

ลากิจ 1 ท่านคือนายวิจิตร ทวีพันธ์ 

ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี  ๒เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
สมัยที่สองประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563รายงาน
การประชุมสภาเทศบาลที่แจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วนั้น รายละเอียดขอมอบให้
เลขานุการสภา 

เลขานุการสภา  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่                
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี 1เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ระเบียบวาระที่ 2เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
  ระเบียบวาระที่ 3เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ

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

  ระเบียบวาระที่ 4เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว ไม่มีเรื่องพิจารณา 

  ระเบียบวาระท่ี 5เรื่องที่เสนอใหม่ 
  เรื่องที่ 1 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดภารกิจ/งานบริการที่จะ

สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เรื่องที่2 ญัตติ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  - นายฐิติกร เกกินะมีเรื่องเสนอต่อสภา 

1. ถนนซอยสุวรรณโชติชำรุดเสียหาย 
2. การก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหัวควนปากน้ำอยากให้ เพ่ิมเติม         

คูระบายน้ำ เนื่องจากมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่อยู่ต่ำกว่าพ้ืนผิวถนน ถ้าเกิดฝนตกหนักน้ำ
จะเข้าบ้าน 

3. เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนบ้านหลังดังกล่าวตามข้อ 2. 
อนุญาตให้ใช้รถแบ็กโฮขุดร่องน้ำได้ ส่วนเรื่องทางเข้าบ้านเขาจะแก้ไขกันเองครับ 

4. ถนนซอยเทศบาล 4 ท่อระบายน้ำชำรุดอยู่ 3-4 ลูก ถ้าไม่แก้ไข 
ต่อไปอาจจะทำให้ถนนคอนกรีตเสียหายได้ครับ 

  - นายวิจิตร ทวีพันธ์ เสนอให้ฝ่ายบริหารตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่  เพ่ือใช้สูบใน
คลองบางหลน 

   
/ประธานสภา... 



๒ 

 
- ประธานสภา ฯ ขอเพ่ิมเติมกรณีเมื่อเกิดฝนตกหนักซอยร่วมใจมีน้ำท่วม

ทางเข้าบ้านของชาวบ้าน จึงเรียนให้ช่วยหาวิธีแก้ไขให้ด้วย 
  - นายกเทศมนตรี ฯ เรื่องของท่านฐิติกร เกกินะ เดิมพ้ืนที่ที่จะสร้างถนน

คอนกรีตเมื่อเกิดฝนตก น้ำจะไหลลงคูระบายน้ำของอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วไหลลงคู
ระบายน้ำถนน 4009 หน้า ธกส. ต่อมาอาจารย์ท่านดังกล่าวได้ปิดคูระบายน้ำ เมื่อ
เกิดฝนตกทำให้น้ำไหลเข้าบ้านอีกหลังหนึ่ง ทำให้รั้วบ้านดังกล่าวทรุด บ้านหลังนั้นจึง
ทำรั้วปิดกั้นน้ำ ทำให้น้ำไหลย้อนกลับขึ้นเนิน ซึ่งพ้ืนที่ระหว่างเนินดังกล่าวเป็นที่ตั้ง
ของบ้านที่ท่านฐิติกร เกกินะ ผมได้เชิญเจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมีพูดคุยถึง
ปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยเจ้าของบ้านจะรื้อบ้านหลังนี้ทิ้ง โดยขอให้เทศบาลฯ ช่วยรื้อ
ให้ เพราะฉะนั้นการสร้างถนนต้องสร้างไปตามขั้นตอน โดยจะสร้างให้ต่ำตามบ้านที่
ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ ต่อไปหากเจ้าของบ้านจะสร้างบ้านก็จะถมดินให้สูงขึ้น น้ำ
จะได้ไม่ไหลเข้าบ้านส่วนเรื่องของท่านประธานสภาฯ ผมได้ไปดูแล้ว บ้านไม่มีปัญหา
อะไร แต่เผอิญถนนที่สร้างมันสูง ทำให้น้ำบ่าเข้าบ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ต่ำกว่า ผมจึงเสนอ
ว่าจะทำคูน้ำหน้าบ้านลงคูน้ำข้างๆ แล้วไปออกคลองหลังบ้านครับ  ส่วนเรื่อง       
ท่านวิจิตร เรื่องเครื่องสูบน้ำที่ใช้บริการประชาชนจริงแล้วเทศบาลฯ ได้คัดเลือกน้ำ
ครับ ไม่ใช่สูบเอาน้ำจากในคลองไปส่งให้ประชาชน ตามที่ท่านเสนอมาผมจะนำ
กลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับเพ่ือจะได้นำไปบูรณาการต่อไปเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

  - นายเนตร นวลนุ่น เสนอเรื่อง บอร์ดที่ติดรูปฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ 
ให้ย้ายไปยังจุดอื่นท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

  - นายวิจิตร ทวีพันธ์ ผมเสนอว่าถ้าได้เครื่องสูบน้ำใหม่อีกตัวหนึ่งไว้เผื่อว่า
เวลาเกิดภาวะแล้งน้ำในบ่อแห้ง จะได้ไปสูบน้ำจากคลอง 

  - นายกเทศมนตรีฯ เรื่องสูบน้ำนั้นเรามีอยู่แล้วครับ ส่วนเวลาเคลื่อนย้ายไป
สูบน้ำจากตรงไหนก็ไม่มีปัญหาครับ เพราะว่ารถน้ำของรถสามารถสูบน้ำได้ครับ ส่วน
เรื่องบอร์ดติดรูปผมเห็นด้วยครับ 

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

การขอมติที่ประชุม  
      - สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  - สมาชิกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ จำนวน6 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 และนายมีเกียรติ์ ชูเดชา 

 ประธานสภา ฯ   - สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 
 ที่ประชุม    - ไม่มี  
      - งดออกเสียง1คน คือ ประธานสภา ฯ 

ประธานสภา ฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่สองประจำปี พ.ศ. 2563เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ด้วยมติเสียงข้างมาก 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา ฯ   ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี 4เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว 

      - ไม่มี 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

เรื่องที่ 1 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี1 ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ   เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา กระผมนายจเร ปานจีน ใน
ฐานะนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  ยอดรวม   74,132,500.-บาท 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ยอดรวม   66,708,000.-บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ก. ด้านบริหารทั่วไป 

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม 16,394,500.-บาท 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม4,360,400.-บาท 

 

 ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 1. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม 18,174,300.-บาท 
 2. แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม 5,545,200.-บาท 
 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม    2,428,400.-บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม 7,469,800.-บาท 
 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 470,000.-บาท 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
ยอดรวม1,716,000.-บาท 

 

 ค. ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
 1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม 10,149,400.-บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ  ยอดรวม   7,424,500.-บาท 

แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
1. งบกลาง   ยอดรวม 2,223,000.-บาท 
2. งบบุคลากร   ยอดรวม 1,113,000.-บาท 
3. งบดำเนินงาน   ยอดรวม 1,000,500.-บาท 
4. งบลงทุน   ยอดรวม 64,000.-บาท 
5. งบรายจ่ายอื่น   ยอดรวม 3,024,000.-บาท 
 

/เพ่ือใช้ใน... 
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เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้กำหนดไว้ตาม

แผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  รายละเอียดปรากฏตามร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ที่ได้เสนอมา
พร้อมนี้แล้วจึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยาได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ขอเชิญครับ 
ประภาศ ฉิมเรือง  กระผมนายประภาศ ฉิมเรือง ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล อยากสอบถาม

ว่ามีการแจ้งรายละเอียดดังนี้ อย่างงบกลาง สองล้านกว่าบาท งบบุคลากร หนึ่งล้าน
กว่าบาท งบอื่นๆ อยากจะถาม งบลงทุน หกหมื่นกว่าบาทและงบรายจ่ายอ่ืนๆอยาก
รู้เรื่องงบรายจ่ายอ่ืนๆสามล้านกว่าบาทส่วนงบลงทุนแค่หกหมื่นกว่าบาทแค่ซ่อมถนน
ก็หมดแล้ว 

ปลัดเทศบาลฯ  ขออนญุาตครับ ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามอาจจะเป็นยอดงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา หรือเปล่า
ครับ การที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
ตำบลปลายพระยา ที่ตั้งไว้ 7,424,500.-บาทและแยกรายละเอียดเป็นงบกลาง 
2,223,000.-บาท งบบุคลากร 1,113,000.-บาท งบดำเนินงาน 1,000,500.-
บาท งบลงทุน 64,000.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,024,000.-บาท หรือเปล่าครับ 
อันนี้เป็นงบเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยาซ่ึง
รายละเอียดจะปรากฏในงบประมาณรายจ่ายหน้าที่ 213 – 222 ครับ ปรากฏ
รายละเอียดยกตัวอย่าง งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,424,500.-บาท แบ่งเป็น
งบบุคลากร 1,113,000.-บาท ซึ่งเป็นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำงานที่สถานธ
นานุบาล งบดำเนินงาน 1,000,500.-บาท เป็นค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆงบ
ลงทุน 64,000.-บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ เก้าอ้ีสำนักงานของสถานธนานุบาล งบ
รายจ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายอำนวยการรายจ่ายอ่ืน 3,024,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่าย
อำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ 24,000.-บาท  เป็นเงิน
บำรุงท้องถิ่น ซึ่งจ่ายให้แก่เทศบาลฯ จากกำไร 30% เป็นเงิน 900,000.-บาท เป็น
เงินทุนของสถานธนานุบาล 1,500,000.-บาท เป็นเงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ตาม
ระเบียบ 600,000.-บาท ส่วนงบกลาง 2,223,000.-บาท ก็เป็นเงินสำรองจ่าย 
120,000.-บาท รายจ่ายตามข้อผูกพัน 62,000.-บาท เพื่อสมทบเงินสวัสดิการ
หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เงินช่วยเหลอืเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษเพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษให้แก่เทศบาลตำบล
ปลายพระยา ในกรณีที่สถานธนานุบาลยืมเงินสะสมของเทศบาล อันนี้ตั้งไว้ 
5,000.-บาท เป็นการตั้งไว้ตามระเบียบครับ ต่อไปเป็นค่าดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 
700,000.-บาท สำหรับธนาคาร ธกส. และ1,336,000.-บาท สำหรับธนาคาร
ออมสิน 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนต่อไปเป็นการขอมติ

ที่ประชุม 
 

/ประธานสภาฯ... 
 



๕ 

 
ประธานสภาฯ   -สมาชิกท่านใดรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณพ.ศ. 2564 วาระท่ี 1โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   -สมาชิกรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณพ.ศ. 2564 วาระที่ 1 จำนวน 6 เสียงประกอบด้วยนายเนตร นวลนุ่น,
นายฐิติกร เกกินะ, นางสาวสุพรรษา สวนรักษา,นายชัยชนะ ประพันธ์,นายประภาศ 
ฉิมเรืองและนายมีเกียรติ์ ชูเดชา 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม    - ไม่มี 
ประธานสภาฯ   -  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง 
ที่ประชุม    - 1 คน คือ ประธานสภา ฯ 
ประธานสภาฯ  สรุป  เป็นอันว่ามติที่ประชุม  รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564วาระท่ี 1ด้วยมติเสียงข้างมาก 
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล         

พ.ศ. 2547ข้อ 49 กำหนดไว้ว่าญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องเสนอส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น       ส่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย 

ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบ      
ข้อ 45  วรรคสาม 

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนด ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้ เสนอ         
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติจะต้องรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมเทศบาล พ.ศ. 2547 จึงขอให้ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ .ศ . 
2564 ต่อไป เพื่อจะได้ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา จึงขอเชิญที่ประชุม
ได้เสนอด้วยครับ 

นางสาวสุพรรษา สวนรักษา  ดิฉันนางสาวสุพรรษา สวนรักษา ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 3 วัน โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ วันที่ 
4,5,6 สิงหาคม 2563 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือนายมีเกียรติ์ ชูเดชาและนายฐิติกร เกกินะ 
 

/ประธานสภา.... 
 



๖ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกรับรองถูกต้อง สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่    ขอ
เชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าที่ประชุมกำหนด

ระยะเวลาเสนอแปรญัตติมีกำหนด3วัน โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
วันที่ 4,5,6 สิงหาคม 2563 

และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่11สิงหาคม 
2563ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยาดังนั ้นสมาชิกท่านใด
ต้องการแปรญัตติให้เสนอคำแปรญัตติได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมเทศบาล พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 49 วรรคสอง กล่าวคือให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี ้ เ พื่อจะได้พิจารณาในชั้น
คณะกรรมการแปรญัตติต่อไป 

สำหรับคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 
   ประกอบด้วย 

1. นายฐิติกร เกกินะ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นายชัยชนะ ประพันธ์  กรรมการแปรญัตติ 
3. นางสาวสุพรรษา สวนรักษา กรรมการ/เลขานุการแปรญัตติ 
ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดนี้ สภาเทศบาล ได้มีมติแต่งตั้งตามคำสั่งสภา

เทศบาลที่ 2/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ลงวันที่    
1 สิงหาคม 2561 หรือที่ประชุมจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
ประธานสภาฯ   เมื่อสภาเทศบาล ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่า คณะกรรมการแปร

ญัตติ เป็นคณะกรรมการชุดเดิม ในการมาทำหน้าที่แปรญัตติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไปอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ
นัดประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564วาระที ่  2  และวาระที ่ 3  ในวันที ่  17  สิงหาคม 
2563 เวลา09.30น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา ขอให้
สมาชิกและผู้บริหารทุกคนได้รับทราบตามนี้ และมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ประธานสภา ฯ  เรื่องที่ 2 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุ
บาลเทศบาลตำบลปลายพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีเสนอรายงานต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี   เรียนประธานสภา ฯ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีฯ ก่อนที่จะ
นำเสนอเรื่องที ่ 2  กระผมขออน ุญ าตท ่านประธานนำเร ียนที ่ป ระช ุม ว ่า 
รายละเอียดของงบดำเนินการปรากฏอยู่หน้า 148 นะครับ ประมาณ 6-7 หน้า
เฉพาะในส ่วนที ่ขอ เร ียน เพิ ่ม เต ิม  และขอเร ียน เพิ ่ม เต ิม ว ่า  รายจ ่ายหร ือ
งบประมาณที่เทศบาลได้ตั ้งเอาไว้ บางปีก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เทศบาลได้ตั้ง
งบประมาณเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ 

/งบประมาณ... 



๗ 

 
งบประมาณท่ีผูกพันกับเรื่องของการแพร่ระบาทของโรคไวรัสโคโรน่า – 19 ทำให้ 
เกิดการชะงักในบางโครงการ ทำให้โครงการต่างๆ ล้าช้า ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าโครงการ 
ที่ล้ าช้า ด้วยเหตุที่ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศในเรื่องของการขยายเวลาของ
ผู้ รับ เหมาก่อสร้าง อย่างเช่นถนนสายน้ำซ่ ำ โครงการปรับภูมทัศน์บริ เวณ
สวนสาธารณะ ซึ่งเป็นเขตของเทศบาล และโครงการอ่ืนๆ ซึ่งผู้รับเหมาไม่ได้รับการ
ขยายเวลา ไม่เข้าดำเนินการ อย่างเช่นชอยน้ำซ่ำ ขณะนี้ยังไม่ได้เข้าดำเนินการเลย นี้
ก็เลยกำหนดเวลามาหลายเดือน ฝากประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่า หากชาวบ้าน
ถามให้ช่วยชี้แจงด้วยว่าสัญญาเรียบร้อยแล้วทุกโครงการนะครับ ทีนี้มาดูว่า
งบประมาณของเทศบาล ฯ นะครับ มันมีข้อจำกัดเรื่องการบริการสาธารณะ ผมขอ
อนุญาตนำเรียนซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ ผมขออนุญาตนำเรียนสั้นๆ 
ว่า เทศบาลเราโชคดีที่ เราได้รับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
ค่อนข้างเยอะ จึงเป็นการอุดช่องว่างในการที่เราถูกจำกัดในเรื่องของงบประมาณของ
เทศบาล ยกตัวอย่างเช่น 

 1. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำซ่ำที่พูดเมื่อสักครู่ กว้าง 7 
เมตร ยาว 757 เมตร เราได้รับจัดสรร 3,691,000.-บาท เมื่อเงินเหลือจ่าย 
1,252,000.-บาท โดยเราขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินงานตามโครงการดังต่อไปนี้  

1.1.ติดตั้งราวเหล็กกันตกถนนซอยน้ำซ่ำ บริเวณจุดเสี่ยงคลองบางหลน
จำนวน 1 จุด ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 10 เมตร งบประมาณ 182,000.-บาท ซึ่ง
ตามระเบียบเค้าบอกว่าถ้างบเหลือจ่ายจากโครงการใดก็ให้ทำในลักษณะโครงการนั้น
นะครับ  

1.2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคดี-โพธิ์งาม กว้าง 10 ยาว  
45 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร งบประมาณ 498,000.-บาท  

1.3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขภาพ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
59 เมตร ช่วงที่กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร งบประมาณ 138,000.-บาท  

1.4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวควน กว้าง 5 เมตร ยาว    
140 เมตร ชว่งที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร งบประมาณ 488,000.-บาท  

อันนี้คืองบอ่ืน ที่เราขออนุมัติไปยังสำนักงบประมาณ ก็ประสานอยู่ครับ ว่า
ให้ดูงบประมาณที่ทางเทศบาลตำบลปลายพระยา ขอใช้งบเหลือจ่าย ในวงเงิน 
1,252,000.-บาท ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ อันนี้ก็เราใช้งบเหลือจ่ายจาก
โครงการเดียวเราจะพยายามให้ได้อีก 4 โครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์กับพ่ีน้อง
ประชาชน  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทรห่อเชื่อมวัดบางเงิน 
กว้าง 5 ยาว 337 เมตร งบประมาณ  1,342,000.-บาท มี เงินเหลือจ่าย 
357,000.-บาท 

3. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหาดถั่ว พร้อมอาคาร 
ห้องครัว ห้องน้ำ งบประมาณ 2,324,900.-บาท มีเงินเหลือจ่าย 393,000.-บาท 
ได้ขอไช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 
 /ปรับปรุงศูนย์... 
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ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือการปรับปรุงอาคารต่างๆ ที่มันไม่เชื่อมต่อ

กัน  ทำหลั งคาและทำพ้ืน  เพราะพ้ืนไม่ ได้ก่อสร้างในแบบ ใช้ งบประมาณ 
393,000.-บาท 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะของเทศบาล ก่อสร้างคอนกรีต 
พ้ืนปูกระเบื้อง ก่อสร้างซุ้มประตู งบประมาณ 6,323,000.-บาท มีเงินเหลือจ่าย 
393,000.-บาท โดยขอใช้เงินเหลือจ่ายไปจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ์ สูงไม่น้อยกว่า 
8 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร เป็นเงิน 393,000.-บาท ที่บริเวณตรงกันข้ามกับ
โรงพยาบาล เพราะว่าเราได้รับประกาศเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ         
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯซึ่งต้องประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 
รัชกาลที่ 10 เป็นสัญลักษณ์ 

จะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆ เหล่านี้ เราใช้จากงบเหลือจ่าย ซึ่งจะกระจาย
ไปสู่การพัฒนาในลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานน่ะครับ จึงไม่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ
ครับ เกรงว่าท่านจะสงสัยว่าทำไมโครงการนี้ถึงไม่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ ด้วยเหตุนี้
จึงขอเวลาท่านประธานและสมาชิกที่จะอธิบายครับ ทีนี้ในปี 2564 เรามีงบจำนวน
จำกัด แต่ทางเทศบาลฯ ได้จัดทำโครงการเสนอเป็นงบเงินกู้ 4 แสนล้าน ของรัฐบาล 
ขณะนี้ส่งไปเรียบร้อยหมดแล้วทุกโครงการครับ และทราบจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ว่า
เรามีโอกาสได้ เพราะว่าขณะทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐานที่เรา
ส่งไปงวดแรก 8 พันกว่าล้าน ผมจะอธิบายสั้นครับ 

1. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งการเกษตร งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 
21,666,000.-บาท มีรายละเอียดดังนี้ อันนี้ขอเรียนว่าเวลาเราเสนอโครงการเรา
จะเสนอเป็นพวง เผอิญว่าพวงที่หนึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ผมไม่ได้เสนอเป็น
โครงการ ผมเสนอเป็นพวง ในพวงโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งการเกษตร เทศบาล
ตำบลปลายพระยาไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เค้าจัดลำดับในเรื่องการท่องเที่ยวเป็น
ลำดับที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ลำดับที่ 5 เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเขียนว่าโครงการ
พัฒนาเส้นทางขนส่งการเกษตร ก็คือการคมนาคมนั้นเอง ในพวงนี้มีทั้งหมด 10 
โครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชคดี-โพธิ์งาม กว้าง         
5 เมตร ยาว 550 เมตร งบประมาณ 1,815,000.-บาท 

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4197 ปลายพระยา-เขาต่อ กว้าง 6 เมตร ยาว 720 เมตร งบประมาณ 
2,911,000.-บาท 

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 9 เชื่อมบางแก้ว
ใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร งบประมาณ 1,106,000.-บาท  

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาแนม กว้าง 5 เมตร 
ยาว 708 เมตร งบประมาณ 2,385,000.-บาท 

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปากน้ำ กว้าง 5 เมตร 
ยาว625 เมตร งบประมาณ 2,539,000.-บาท  

/(6) โครงการ... 
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(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงพล กว้าง 5 เมตร ยาว 

500 เมตร งบประมาณ 1,783,000.-บาท  
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุวรรณโชติ ซอยราษฎ

อุทิศ กว้าง 5 เมตร ยาว 847 เมตร งบประมาณ 2,907,000.-บาท 
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสหปาล์ม กว้าง 5 เมตร 

ยาว 865 เมตร งบประมาณ 2,941,000.-บาท  
(9)โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กซอยสหปาล์มถึงซอยร่วมใจ 

กว้าง 5 เมตร ยาว 625 เมตร งบประมาณ 2,062,000.-บาท  
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กซอยประทีปอุทิศ กว้าง         

5 เมตร ยาว 342 เมตร งบประมาณ 1,227,000.-บาท 

ทั้งหมดนี้คือพวงที่ 1 ที่เราทำเป็นพวงเนื่องจากว่า นโยบายของรัฐบาลบอก
ว่าโครงการใดก็ตาม ไม่ควรต่ำกว่าโครงการละ 5 ล้านบาท ดังนั้นในจำนวน 10 
โครงการย่อย ไม่มีโครงการใดที่ถึง 5 ล้านบาท ดังนั้นเราก็เลยส่งเป็นพวงไปเลยถ้า
ตัดก็ตัดทั้งพวงไปเลยครับ แต่ถ้าได้ก็ได้ทั้งพวงไปเลย หลังจากนั้นเมื่อได้ไปประชุมที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เราได้รับการจัดอันดับให้เป็นลำดับที่ 1 ของ
จังหวัดกระบี่ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 21,660,000.-บาท 

2. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพ่ือการ
ส่งเสริมอาชีพ งบประมาณ 877,000.-บาท มีรายการดังนี้ 

(1) ซื้อชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ยาว 6 เมตร 8 รางพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 
งบประมาณ 527,000.-บาท 

(2) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 6 นิ้ว 54 แรงม้า เทรลเลอร์ลากจูงพร้อม
อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 1 ชุด 350,000.-บาท 

3. โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค มี 1 โครงการ คือ ก่อสร้าง
ระบบประปารูปถ้วยแชมเปญ ติดตั้งบริเวณบ้านบางเหียน งบประมาณ   
592,000.-บาท 

4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
งบประมาณ 19,693,000.-บาท  

อัน ก็ รวม ไว้พวงนึ งเหมื อนกัน  พวงที่ ห นึ่ งก็ คื อป รับปรุ งลานกีฬ า 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 19,693,000.-บาท ทำอะไรบ้าง ปรับปรุงสนาม
เทนนิสโดยการปู พ้ืนยางพาราเครือบอะคริลิค  ขนาด 35x43 เมตร บริเวณ
สวนสาธารณะ งบประมาณ 3,445,000.-บาท อันนี้เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล
โดยการนำเอายางพารามาใช้ประโยชน์  ปรับปรุงลานเดิน – วิ่ ง ในบริเวณ
สวนสาธารณะ ปรับปรุงลานเดิน – วิ่งลานที่ 2 ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยการปู พ้ืนยางพาราเครือบอะคริลิค 
งบประมาณ 3,660,000.-บาท ติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมส สูง 15 เมตร พร้อมหม้อ
แปลง ที่หน้าสวนสาธารณะหน้าสวน ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนบ้านบางเหียน โรงเรียน
บ้านบางเหียน งบประมาณ 1,143,000.-บาท ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ชุมชน 
บ้านหน้าอำเภอ บริเวณตลาดใหม่ งบประมาณ 3,611,000.-บาท รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 42,822,000.-บาท อันนี้คืองบที่เราขอจากงบเงินกู้ของรัฐบาลครับ ผมคิด 

/ว่าไม่น่าจะ... 
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ว่าไม่น่าจะมีปัญหา ตอนนี้มีโครงการพิเศษอยู่โครงการหนึ่ง เดียวตอนเที่ยงทาง
คณะกรรมาธิการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือเราเสนอโครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ำ 5 ไร่ งบประมาณ 20-30 ล้านบาท ครั้งนี้เค้าจะมาดูเป็นครั้งที่ 3 ตอนเที่ยง
นี้ผมจะลงไปต้อนรับด้วย และอีกโครงการก็คือโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ในหลวงราชการที่ 10 งบประมาณ 4,677,000.-บาท โครงการขอรับ
เงินจัดสรร เป็นสระว่ายน้ำ 2 แห่ง แห่งหนึ่งคือสร้างสระว่ายน้ำขนาด 20x 40 
เมตร ก่อสร้างบริเวณโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 25 ล้านบาท แห่งที่ 2 คือสร้าง
สระว่ายน้ำชุมชนขนาด 20x40 เมตร บริเวณโรงเรียนบ้านบางเหียน 25 ล้านบาท 
ครับ นี้คือโครงการต่างๆ ที่เรานำเสนอไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังติดตามอยู่ อันนี้
ต้องขอขอบคุณทางกองช่างที่ได้ออกแบบโครงการต่างๆ ให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา
น่ะครับ อยากจะนำเรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ให้ท่านได้เห็นว่าการ
ทำงานของเทศบาลถ้าไม่ทำเชิงรุกรุกโอกาสของพ่ีน้องประชาชนก็จะเสียไปครับ 
เนื่องจากว่างบประมาณของเรามีอยู่อย่างจำกัดเพราะว่ารายจ่ายประจำของเรา
ค่อนข้างสูงถึง 40% เพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำตรงนี้ขึ้นมาครับ 

ต่อไปขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

หลักการ 
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)จำนวน  1 รายการ ดังนี้  

  กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  ขอโอนเพ่ิมตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการตาชั่ง
ดิจิตอล ขอโอนเพ่ิม 19,000.- บาทคงเหลือหลังโอนเพ่ิม 19,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตาชั่งดิจิตอล  จำนวน 1  เครื่อง ตาชั่งดิจิตอลความจุสูงสุด 620 g ค่าอ่านละเอียด  
0.01 g   เส้นผ่านศูนย์กลางจานชั่ง  160 mm (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

    รวมโอนเพิ่ม จำนวน 19,000.- บาท 
1. โอนลดจำนวน 1รายการ   ดังนี้  

กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา งบกลาง หมวด งบ
กลาง ประเภท ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้  ตั้งไว้ 700,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด  
441 ,952 .06 .-บาท ขอโอนลด  19 ,000 .- บาท คงเหลือหลั งโอนลด  
422,952.06.-  บาท   

   รวมโอนลด จำนวน 19,000.- บาท 

เหตุผล 
ตามที่เทศบาลตำบลปลายพระยาได้เปิดดำเนินการกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบล

ปลายพระยา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561  ซึ่งมีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ 
ประชาชนจะนำทรัพย์สินประเภททองคำมาจำนำกับสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลาย
พระยาโดยตาชั่งที่ใช้งานในการชั่งทองเป็นตาชั่งระบบติจิตอลซึ่งประสิทธิภาพจะ
ลดลงตามอายุการใช้งาน และหากตาชั่งที่ใช้งานอยู่เป็นประจำเกิดชำรุดจะต้องส่ง 

/ซ่อมโดยใช้... 



๑๑ 
 

ซ่อมโดยใช้ระยะเวลาในการซ่อมซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีตาชั่งดิจิตอลสำรองในการใช้งาน 
เป็นดังนี้จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตาชั่งดิจิตอลไว้สำรองในการปฏิบัติงานของ
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

  1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0304/ว 3483 ลงวันที่30 
พฤศจิกายน 2542  เรื่อง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณเฉพาะการสถานธนา
นุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ให้เป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ประกอบกับหลักเกณฑ์วิธีการงบประมาณของสถานธ
นานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ 14  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 จึงเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยาโปรดเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ    - สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนต่อไปเป็นการขอมติ

ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   -สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการกิจการ

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรด
ยกมือ 

ที่ประชุม   -สมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการกิจการสถานธนา
นุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563จำนวน6 เสียง
ประกอบด้วยนายเนตร นวลนุ่น,นายฐิติกร เกกินะ,นางสาวสุพรรษา สวนรักษา,นาย
ชัยชนะ ประพันธ์,นายประภาศ ฉิมเรืองและนายมีเกียรติ์ ชูเดชา 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม    - ไม่มี 
ประธานสภาฯ   -  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง 
ที่ประชุม    - 1 คน คือ ประธานสภา ฯ 
 

/ประธานสภา... 
 



๑๒ 

 
ประธานสภาฯ  สรุป  เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นควรให้อนุมัติ โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะกิจการกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยมติเสียงข้างมาก 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่6เรื่องอ่ืน ขอเชิญครับ 
นายมีเกียรติ์ ชูเดชา   - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายมีเกียรติ์ ชูเดชาในฐานะสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลปลายพระยา เขต 2 ก่อนอ่ืน ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารของ
เทศบาลฯ ที่ทำให้ซอยไทรห่อ ได้ทะลุถึงสะพานหาดถั่วและเชื่อมต่อกับพ้ืนที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา และทางองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระ
ยาก็ฝากขอบคุณมายังเทศบาลด้วยครับ แต่ก็ขอฝากผู้บริหารนิดนึงครับ เนื่องจาก
ตอนนี้ถนนก็ยังไม่เสร็จ ยังไม่ได้เชื่อมรอยยางมะตอยกับขอบถนน และฝากฝ่าย
บริหารอีกเรื่องน่ะครับ เรื่องของไฟฟ้าน่ะครับ อยากจะขอเสาไฟฟ้าครับผม เพราะว่า
ประชาชนเค้าออกกำลังกายกันทุกเช้าเค้าบอกดีมาก เค้าก็เลยขอไฟฟ้าไปติดตั้งด้วย
ครับ ผมเลยขอฝากผู้บริหารเทศบาลและกองช่างด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีใครจะนำเสนออะไรอีกบ้างครับ เชิญครับ 
นายฐิติกร เกกินะ   เรียน ประธานสภาที่เคารพ กระผมนายฐิติกร เกกินะ สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลปลายพระยา เขต 1 มีประธานชุมชนฝากมา ให้เทศบาลฯ ช่วยตัดต้นไม้สอง
ข้างทางบริเวณหัวควนชุมชนบ้านปากน้ำให้ด้วยครับ ท่านประธานชุมชนฝากมายัง
ท่านนายกฯ ฝากให้ท่านนายกฯ ช่วยประสานหมวดทางหลวงทับปุด ให้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ครับ ท่านฐิติกร ได้เสนอเกี่ยวกับปัญหาต้นไม้ กิ่งไม้ น่ะครับ ซึ่งตรงนี้มีคน
ฝากผมมาด้วยครับว่า มันอยู่ตรงหลังคาบ้าน แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายมากด้วยหาก
เกิดลมพัดแรงครับ ใคร่ขอฝากคณะผู้บริหารด้วย ก็ได้สอบถามทางกองช่างมาก็บอก
ว่าต้องประสานกับหมวดทางหลวงทับปุดน่ะครับ อันนี้ก็ขอฝากคณะผู้บริหารช่วย
ประสานให้ด้วยน่ะครับ จะได้แก้ปัญหาให้แก่พ่ีน้องประชาชนด้วยน่ะครับ มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนออะไรอีกบ้างครับ 

นายกเทศมนตรีฯ   ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ มีเกียรติ์ น่ะครับที่ท่านกรุณาให้คำชื่นชมและ
เป็นกำลังใจให้กับเทศบาลฯ จริงแล้วก่อนหน้านี้ผมก็โดนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ มี
เกียรติ โทรมาทุกวัน เนื่องจากมีชาวบ้านบอกว่าลำบาก ผมก็บอกท่านสมาชิกสภาฯ 
ไปว่า ปกติการเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกก็ต้องลำบากบ้าง พอมาถึงตอนนี้ก็ดีขึ้น 
เพราะฉะนั้นผมจึงเข้าใจครับ ในเรื่องของการตัดต้นไม้ครับ ผมเองก็ได้รับการร้องขอ
มาโดยตรงเช่นกัน ขณะนี้คิวของเรายาวเป็นเดือน เมื่อวันเสาร์ก็มีต้นไม้ล้มทับหลังคา
บ้านเรือนราษฎร แต่ปรากฏว่าต้นไม้เป็นของอีกบุคคลนึงที่ไปล้มทับบ้านเค้า กราบ
เรียนท่านสมาชิกว่ากรณีอย่างนี้ 1. ผมได้สั่งพนักงานว่าเวลาที่จะไปตัดต้นไม้ต้องมีคำ
ขอ เมื่อก่อนท่านอาจจะเห็นได้ว่าทำไมเทศบาลฯ ถึงเรื่องมากเวลาจะตัดต้นไม้ต้องมี
คำขอ เพราะว่าผมโดนมาแล้วทั้งนั้น แม้แต่อดีตผู้ใหญ่บ้านขอให้ไปตัด พอเราไปตัด
เจ้าของบ้านไม่ให้ตัดอันเทศบาลฯ ก็โดนต่อว่า 2. ถ้ากรณีมีคู่คดีเช่น ต้นไม้ของ     
นาย ก. ล้มทับบ้านนาย ข. ถ้าเราไปเอาออกเลยโดยที่ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ และไม่ได้มี
การพูดคุย เจรจาต่อรองกันว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ ก็จะกลายเป็นว่าเทศบาลรีบไป 

 
/ทำลาย... 



๑๓ 

 
ทำลายหลักฐาน ตรงนี้สำคัญน่ะครับ ท่านต้องเห็นใจเทศบาลฯ ด้วยครับ ยกตัวอย่าง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ต้นยางล้มทับบ้านของลุงเจียก ที่อยู่หลังบ้านของประธาน
ชุมชนบ้านหน้าสวน นายถาวร ศรีเทพ ปรากฏว่าผมให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยแต่ให้ถ่ายรูป
ให้เรียบร้อย ให้เจ้าของบ้านถ่ายไว้ด้วย บังเอิญว่าใกล้จะค่ำและฝนตก เราต้องรีบ
ช่วยเหลือเค้าเพราะว่าน้ำจะเข้าบ้านเค้า เมื่อช่วยเสร็จก็มีคดีปรากฏว่าเจ้าของต้นไม้
ไม่ยอมรับ ผมก็เลยบอกว่าอันนั้นเทศบาลฯ ช่วยไม่ได้ มันเป็นเรื่องที่ท่านต้องเจรจา
กัน ทีนี้มันไม่ได้มีต้นเดียวมันมีอีกหลายต้น เมื่อมันมีอีกหลายต้นคนที่จะขอตัดได้ไม้
ใช่เจ้าของบ้านเพราะว่าไม่ใช่กรรมสิทธิของเจ้าของบ้าน แต่เจ้าของบ้านเพียงวิตก
กังวล ต่อไปหากเกิดเหตุขึ้นมาเจ้าของต้นไม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก ถามว่าเทศบาล
ช่วยอะไรได้บ้าง ต้องร้องขอถาม เราจึงจะไปตัด เพราะเดียวจะมีปัญหาว่าเราไป
ทำลายทรัพย์สินเค้า เหมือนที่เราเคยโดนมาแล้ว  อีกอย่างเรื่องของการตัดต้นไม้แล้ว
ขนกลับมาด้วย เทศบาลเคยโดนมาแล้ว เทศบาลถูกตำหนิว่าทำไมเทศบาลชอบไปตัด
ต้นไม้ เพราะว่าเอาต้นไม้ไปขาย ผมจึงบอกว่าต่อไปนี้เมื่อตัดเสร็จก็ให้เจ้าของเค้า
จัดการเอง อยากฝากท่านสมาชิกฯ ว่าถ้าบ้านใหนมันสุ่มเสี่ยง แต่ส่วนใหญ่เวลาเค้า
เดือดร้อน เค้ามักจะเดือดร้อนตอนฝนตก แต่เวลาปกติแล้วจะไม่คิดแล้วน่ะครับ 
ตอนนี้เราค้างเค้าอยู่ประมาณเดือนนึง หมายความว่า ตอนนี้ไปตัดไม่ทัน บางบ้านตัด
ไม่ได้เพราะมีผลกระทบกับความสูงของต้นไม้ บางทีก็แค่ตัดแต่ง บางบ้านรถกระเช้า
เข้าไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผมได้สั่งพนักงานว่า ทุกบ้านเวลามีการร้องขอจะต้องไปใน
ที่เกิดเหตุทำได้ไม่ได้ ให้คุยกัน ปรึกษากัน อย่างบอกว่ารถเข้าไม่ได้ ทำไม่ได้ อย่า
ปฏิเสธอย่างนั้น เมื่อวานผมก็บอกไปแล้วว่าคุณต้องไปถึงที่เกิดเหตุก่อน แล้วคุยกับ
เจ้าของบ้านว่า อันนี้รถกระเช้าเข้าไม่ได้ ถ้าตัดตรงนี้มันจะล้มตรงนั้นแล้วจะมีปัญหา
ตรงนั้น และเจ้าของต้องเซ็นต์อนุญาตก่อน ถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่ถ้าเจ้าของไม่
อนุญาต เราก็ไม่สามารถตัดได้ อันนี้ก็ฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกฯ ว่าเรา
พยายามดูแลอยู่ครับ ส่วนริมถนน เคยทำ MOU ร่วมกับทางหลวงก็ไม่มีปัญหาอะไร 
แต่ว่า จะมีปัญหาว่า ถ้าเราไปโค่นล้มแล้วมันเกิดไปปิดทางหลวงตรงนี้ เราต้อง
รับผิดชอบ ถ้ามันล้มเองไม่ เป็นไร แต่ถ้าเราไปโค่นล้มเราทำได้แค่ตัดแต่งกิ่ ง 
ยกตัวอย่างว่า ต้นไม้ต้นใหญ่ที่อยู่หน้าโรงพยาบาลสุขภาพที่บางเหียน ชาวบ้านก็ร้อง
ขอว่าให้ช่วยตัดได้แล้ว เพราะว่ามันสูงมาก ผมไปดูแล้วปรากฏว่าเราตัดไม่ได้ 
เพราะว่าเมื่อตัดมันต้องล้มขวางทางที่หน้าวัด ถนนสายนี้เป็นเส้นทางสายหลัก ถ้า
หากรถติดแล้วมีคนร้องเรียนขึ้นมาเราก็แย่ แล้วสายไฟก็เป็นไฟฟ้าแรงสูงทั้งนั้น เรา
ต้องอาศัยการไฟฟ้า อาศัยทางหลวง อาศัยทางเบี่ยง ทุกอย่างต้องอาศัยหมดและต้อง
ประสานทั้งหมด ทางเบี่ยงเราก็ไม่มี เราก็ทำไม่ได้ ผมจึงประสานไปยังเอกชน เอกชน
เค้าคิดราคาวาละหมื่น สมมติต้นไม้ 3 คนโอบก็ 3 หมื่น แต่เทศบาลฯไม่สามารถที่จะ
ใช้งบประมาณไปจ้างได้ ต้องให้เจ้าของสถานที่เค้าจ้าง อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรา
พยายามที่จะร่วมกันแก้ปัญหา ขออนุญาตเรียนว่า สิ่งไหนที่มันเป็นความเดือดร้อน
ท่านบอกมาได้เลยครับ ผมไม่นิ่งนอนใจอยู่แล้ว แต่ต้องมีเหตุผลว่าทำไมเราทำได้ 
ทำไมเราไม่ทำ ทำไมเราทำไม่ได้ ให้ชาวบ้านเค้าเข้าใจน่ะครับ ช่วงนี้ฝนตกฝากท่าน
สมาชิกทุกท่านช่วยดูแลพี่น้องประชาชนด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีใครจะนำเสนออะไรอีกบ้างครับ เชิญครับ 
/มีเกียรติ์... 



๑๔ 

 
มีเกียรติ์ ชูเดชา   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายมีเกียรติ์ ชูเดชา ในฐานะสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลปลายพระยา เขต 2 ผมขออนุญาตฝากบอกเพ่ือนสมาชิกทั้งสอง
เขตครับว่า ถ้าเราโดนชาวบ้านตำหนิมาน่ะครับ ถ้าเรารู้จักพูด อธิบายให้เค้าเข้าใจน่ะ
ครับ ชาวบ้านเค้าเข้าใจง่ายน่ะครับ เหมือนกรณีท่ีเกิดขึ้นที่ซอยหลังวัด มีงานศพเค้าก็
บอกว่าเทศบาลฯ มาทำทิ้งทำขว้าง ผมก็อธิบายให้เค้าเข้าใจครับว่า ผู้รับเหมาเค้าก็
อยากได้ค่าจ้างเหมือนกันน่ะครับ แต่มันติดปัญหาเรื่องธรรมชาติครับ เราต้องช่วยกัน
อธิบายน่ะครับเพ่ือนสมาชิกฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่ครับ อย่าให้เค้าว่าองค์กรน่ะครับ เราต้อง
รักองค์กรน่ะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ผมมีเรื่องนึงที่อยากจะขอฝากน่ะครับ ในฐานะสมาชิกฯ ครับ ชาวบ้านเค้า
ฝากมาครับว่าถนนเชื่อมระหว่างซอยหนองใหญ่กับซอยโรงเรียนเทศบาลฯ ตรงตลาด
ใหม่ครับ มีหญ้ารกขึ้นมาบนถนนน่ะครับ ระยะทางไม่ยาวมากครับ แต่พุ่มมันก็กีด
ขวางทางจราจร ชาวบ้านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อาจได้รับอันตรายได้ครับ มีสมาชิก
ท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด นำเสนอต่อที่ประชุมอีก เป็นอันว่าการประชุมสภา

เทศบาล ในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
ปิดการประชุมเวลา  11.00น. 
 
 
 
 

 
  ลงชื่อ      ประภาศ ฉิมเรือง 
           (นายประภาศ  ฉิมเรือง) 

                                                    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา 
                                                                                                ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
 

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

       (นายฐิติกร เกกินะ) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     

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

 
 
 

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

 
 สภาเทศบาลตำบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

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

ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา  
 


