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ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี  1เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     แจ้งที่ประชุมวันนี้มีสมาชิกลาป่วย 1 ท่านคือนายสุชาติ ชูสุทธิ์ 
     สมาชิกลากิจ 1 ท่าน คือ นายมีเกียรติ์ ชูเดชา 
ประธานสภา ฯ ระเบียบวาระที่  ๒เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ. 2562เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2562 รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลที ่แจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วนั้น รายละเอียดขอมอบให้
เลขานุการสภา 

เลขานุการสภา  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่                
25พฤศจิกายน 2562 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี 1เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

  ระเบียบวาระที่ 2เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562      
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 

  ระเบียบวาระที่ 3เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ระเบียบวาระที่ 4เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว ไม่มีเรื่องพิจารณา 

  ระเบียบวาระท่ี 5เรื่องท่ีเสนอใหม ่
  เรื่องที่ 1 ญัตติ เรื่อง รับโอนอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

 เรื่องที่2 ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

  เรื่องที่  3 ญัตติ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (เบิกตัดปี) 

  เรื่องที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  เรื่องที่  5  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี           
(พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  เรื่องที่  6 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรฐานบริการ
สาธารณะ 

  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ- ไม่มี  
ประธานสภา ฯ มีท่านใดจะแก้ไข ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
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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,นายวิจิตร ทวีพันธ์ และนายประภาศ ฉิมเรือง 

 

 ประธานสภา ฯ   - สมาชิกท่านใดไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 
 ที่ประชุม    - ไม่มี  
 

      - งดออกเสียง1คน คือ ประธานสภา ฯ 

ประธานสภา ฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ. 2562เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2562 
ด้วยมติเสียงข้างมาก 

ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
- ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

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

      - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

เรื่องที่ 1 การกำหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕
63และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕64 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)    
พ .ศ.๒๕๕๒มาตรา ๒๔กำหนดไว้ว่า การประชุมสภาเทศบาลในปีหนึ่งๆ ให้มี        
สมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนดประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ข้อ ๑๑ กำหนดไว้ว่าเมื่อมีประธานสภา
ท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม     
สมัยสามัญ ดังนี้ (2)สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนด  
กี่วันประกอบกับตามระเบียบข้อบังคับการประชุมฯข้อ ๒๑ กำหนดไว้ว่าการกำหนด
จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นำความใน
ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

สำหรับสมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน และเมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ       
การประชุมสภาท้องถิ่น ในการนี้  จึงขอปรึกษาต่อที่ประชุมว่าขอกำหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕63และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 ดังต่อไป 

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕63 กำหนดดังนี้ 
สมัยท่ีสอง มีกำหนด 30วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
สมัยท่ีสาม  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 
สมัยท่ีสี่     มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕64 เริ่มตั้งแต่วันที่   
1 กุมภาพันธ์ ๒๕64มีกำหนด 30 วัน  

 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี  

ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ต่อไปเป็นการขอ
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม   -สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 
พ.ศ.๒๕63 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕64 
ตามท่ีได้เสนอ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   -สมาชิกเห็นชอบกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕63 
และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕64 จำนวน        
6  เสี ย ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  น า ย เน ต ร  น ว ล นุ่ น ,  น า ย ฐิ ติ ก ร  เก กิ น ะ ,                     
นางสาวสุพรรษา สวนรักษา,น ายชัยชนะ ประพันธ์ ,น ายวิจิ ตร  ทวี พั น ธ์              
และนายประภาศ ฉิมเรือง 

 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 
 พ.ศ. ๒๕63 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 
 ตามท่ีได้เสนอ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาฯ   -  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง 
ทีป่ระชุม   - 1 คน คือ ประธานสภา ฯ 
ประธานสภาฯ  สรุป  เป็นอันว่ามติที่ประชุม  เห็นชอบการกำหนดประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 ดังต่อไปนี้ 
สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕63 กำหนดดังนี้ 

สมัยท่ีสอง  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
สมัยท่ีสาม  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2563 
สมัยท่ีสี ่มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕64 เริ่มตั้งแต่วันที่    
1 กุมภาพันธ์ ๒๕64 มีกำหนด 30วัน ด้วยเสียงข้างมาก 
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ประธานสภา ฯ  เรื่องที่  2 ญัตติ เรื่องขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม
ครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยากระผมนายจเร ปานจีน 
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้  

  หลักการ 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน  1 รายการ ดังนี้  

  งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ เก้าอ้ีปฏิบัติงาน ขอโอนเพ่ิมตั้งจ่าย
รายการใหม่ 5,000.- บาท  คงเหลือหลังโอนเพ่ิม  5,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

        รวมโอนเพ่ิม จำนวน  5,000.-บาท 
    โอนลด  

 งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา งบลงทุน        
หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์  ป ระเภ ทค่ าบ ำรุ งรั กษ าและป รับป รุ งค รุภั ณ ฑ์  ตั้ ง ไว้          
20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 15,500.- บาท ขอโอนลด 5,000.- บาท 
คงเหลือหลังโอนลด 10,500.- บาท  

        รวมโอนลด จำนวน   5,000.-  บาท 
 (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) 

เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลเทศบาลตำบล    
ปลายพระยาทดแทนเก้าอ้ีเดิมที่ชำรุดจากการใช้งาน  

    ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ประธานสภาฯ   - สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็นการขอ

มติที่ประชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ 
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ที่ประชุม  - สมาชิกอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จำนวน 5 เสียง ประกอบด้วย นายเนตร นวลนุ่น, นายฐิติกร เกกินะ, 
นางสาวสุพรรษา สวนรักษา,นายชัยชนะ ประพันธ์, และนายประภาศ ฉิมเรือง 

 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563โปรดยกมือ 

ที่ประชุม    - สมาชิกไม่อนุมัติ 1 เสียง คือ นายวิจิตร ทวีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 

     - งดออกเสียง 1 คนคือ ประธานสภา ฯ 
ประธานสภาฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ด้วยมติเสียงข้างมาก 

ประธานสภาฯ   เรื่องท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม
ครับ 

นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยากระผมนายจเร ปานจีน 
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง       
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

 

     หลักการ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการ โต๊ะเลื่อยไฟฟ้า

พร้อมอุปกรณด์ังนี้ 
ข้อความเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณ ฑ์ ก่อสร้าง รายการโต๊ะ เลื่ อยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์   ตั้ งไว้       
26 ,000 .- บาท เพ่ือจัดซื้ อ โต๊ ะเลื่ อยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  ขนาด 10 นิ้ ว        
3,200 วัตต์ 3,200 รอบ จำนวน 1 ชุด (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มี     
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง รายการ  โต๊ะเลื่อยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์   ตั้ งไว้    
26,000.- บาทเพ่ือจัดซื้อโต๊ะเลื่อยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 10 นิ้ว 1,500 วัตต์ 
3,200 รอบ จำนวน 1 ชุด (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

    เหตุผล 
 เทศบาลมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายการโต๊ะเลื่อยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เนื่องจาก
คุณลักษณะที่ตั้งไว้ไม่สามารถจัดซื้อได้ 
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    ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543 
 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    -ไม่มี 
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็นการขอ

มติที่ประชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  - สมาชิกอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 เสียง ประกอบด้วย  นายเนตร นวลนุ่น,      
นายฐิติ กร เกกินะ, นางสาวสุพรรษา สวนรักษา,นายชัยชนะ ประพันธ์ ,              
นายวิจิตร ทวีพันธ์ และนายประภาศ ฉิมเรือง 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม    - ไม่มี - 
     - งดออกเสียง 1 คนคือ ประธานสภา ฯ 
ประธานสภาฯ   สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยมติเสียงข้างมาก 
 
ประธานสภาฯ   เรื่องที่ 4 ญัตติ  เรื่อง ขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน  สาขาปลายพระยา     

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบล
ปลายพระยาขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยากระผมนายจเร ปานจีน 
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน  
สาขาปลายพระยา เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลปลายพระยาโดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

1. หลักการ  
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา  ขอกู้เงิน ประเภทเงินกู้เบิกเงิน

เกินบัญชี  (O/D)จำนวน 20,000,000.- บาท(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จากธนาคาร
ออมสิน สาขาปลายพระยาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการบริหารกิจกา ร       
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 
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2. เหตุผล 
ตามที่เทศบาลตำบลปลายพระยา  ได้จัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบล

ป ล าย พ ระย า  (โร งรั บ จ ำน ำ ) โด ย ได้ เปิ ด ด ำ เนิ น กิ จ ก ารม าตั้ ง แ ต่ วั น ที่                    
24 เมษายน 2561 เป็นต้นมา ผลปรากฏว่าการดำเนินงานของสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลปลายพระยา มีความก้าวหน้ าอย่ างต่อเนื่ อง โดย ณ  วันที่               
12 กุมภาพันธ์ 2563 มีทรัพย์รับจำนำ จำนวน 35,028,800.- บาท  (สามสิบห้า
ล้านสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และคาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จะมีประชาชนมาใช้บริการมากขึ้น  จึงทำให้สถานธนานุบาลเทศบาลตำบล      
ปลายพระยาต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการดังกล่าวให้เพียงพอต่อการบริการ
ประชาชน 

3. ข้อระเบียบ 
3.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 66 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “การกู้เงินของเทศบาลจะกระทำได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล” 

3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3 / ว 4715    
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอกู้เงินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กำหนดไว้ว่า “การกู้เงินของ
เทศบาลจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล” 

เพ่ือให้การบริหารกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา         
มีสภาพคล่อง และรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ  จึงขออนุมัติกู้
เงินจากธนาคารออมสิน สาขาปลายพระยา ประเภท เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 
จำนวน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
นายวิจิตร ทวีพันธ์  เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิจิตร ทวีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2 อยากทราบรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุเทศบาลและผลกำไรที่
เทศบาลตำบลปลายพระยาจะได้รับอัตราเท่าไหร่ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยากระผมนายจเร ปานจีน 
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ขอชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปลายพระยา สำหรับอัตราดอกเบี้ยซึ่งธนาคารออมสิน สาขาปลายพระยา    
คิดดอกเบี้ยในเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) จำนวน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบ
ล้านบาทถ้วน) ดังนี้ 

  - กรณีมีเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.870 บาทต่อปี 
  - กรณีเกินวงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.245 บาทต่อปี 
  ในกรณีที่สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา รับจำนำคิดอัตรา

ดอกเบี้ย 
 - กรณีเงินต้นไม่เกิน 5,000.-บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อ
เดือน 
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 -  กรณีเงินต้นตั้งแต่ 5,001.-บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อ
เดือน 

  สำหรับผลกำไรที่เทศบาลจะได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วย  
การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2557   
ข้อ 6 (1) ได้กำหนดให้สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงิน
กำไรสุทธิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 

  และขอชี้แจงเพ่ิมเติมถึงผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบล
ปลายพระยา 

1. เงินทุน 
1.1  เงินทุนหมุนเวียนจากเทศบาลตำบลปลายพระยาจำนวน     
7,000,000.-  บาท 

    1.2  เงินกู้จากธนาคารออมสิน จำนวน  20,000,000.-  บาท 
    1.3  เงินกู้จากธนาคาร ธกส. จำนวน  20,000,000.-  บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  47,000,000.-  บาท 
 

2. ยอดทรัพย์รับจำนำ (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) 
จำนวน  34,817,400.- บาท 

3. คงเหลือเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือดำเนินกิจการ 
จำนวน 12,182,600.- บาท 

ประธานสภาฯ   - สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม ่
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกต่อไปเป็นการขอ

มตทิีป่ระชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน  สาขาปลายพระยา  

เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบล
ปลายพระยา โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   - สมาชิกอนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน  สาขาปลายพระยา เพ่ือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบล          
ปลายพระยา จำนวน 6 เสียง ประกอบด้วยนายเนตร นวลนุ่น, นายฐิติกร เกกินะ, 
นางสาวสุพรรษา สวนรักษา,นายชัยชนะ ประพันธ์ ,นายวิจิตร ทวีพันธ์ และ         
นายประภาศ ฉิมเรือง 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกท่านใดไม่อนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาปลายพระยา  
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบล
ปลายพระยาโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
     - งดออกเสียง 1 คนคือ ประธานสภา ฯ 

ประธานสภาฯ  สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุญาตให้กู้ เงินจากธนาคารออมสิน      
สาขาปลายพระยา เพื่ อ เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการของ       
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา ด้วยมติเสียงข้างมาก 
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ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี6เรื่องอ่ืน ขอเชิญครับ 
ปลัดเทศบาล  - เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ กระผมนายอำนวย สงบุตร 

ปลัดเทศบาลขอชี้แจ้งรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
ปลายพระยา 

1. เทศบาลตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา   รูปแบบที่ 1 
เขตเลือกตั้งที่ จำนวนสมาชิก ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

1 6 เขตเลือกตัง้ที่ 1  
     -    เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก 
          เฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉาก                              
          กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009  
          ตอนปลายพระยา-บางหล่อ   ระยะ 500 เมตร 

- ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นขนานกับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอนปลาย
พระย า -บ างห ล่ อ  ระยะ  5 0 0  เม ตร  ไป ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง หลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนว
เส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4197 แยกทางหลวงแผนดิน หมายเลข 415 (เขาต่อ) - 
บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลาย
พระยา-บางหล่อ ฟากใต้ ระยะ 500 เมตร 

- จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4197 แยกทางหลว งแผนดิน 
หมายเลข 415 (เขาต่อ) - บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟากใต้ 
ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 7  
ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4197 บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟากใต้ 
ระยะ 500 เมตร 

- จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4197 บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ไปทางทิศเหนือ 
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4197 ถึงหลักเขตที่ 8 
ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4197 บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟาก
เหนือ ระยะ 500 เมตร  

- จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4197 บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟาก
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เหนือ ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขต
ที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ 
ฟากตะวันตก ระยะ 500 เมตร 

- จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ 
ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึ ง
หลักเขตที่ 1 

- จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ 
ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ถึงถนนซอยสาม
ราษฎร์ (สุดเขตเทศบาล) 

- จากสุดเขตเทศบาลถนนซอยสามราษฎร์ ไปทางทิศใต้ ถึง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-
บางหล่อ ฟากตะวันตก ระยะ 500 เมตรที่  กม .
126+620   

- จาก กม.126+620 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บาง
หล่อ ถึง กม.ที่ 127+420 

- จาก กม.ที่ 127+420ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนน
ซอยร่วมใจ ถึง ทางแยกถนนซอยประชาร่วมใจ 

- จากทางแยกถนนซอยประชาร่วมใจ ตัด ถนนซอยร่วมใจ 
ไปทางทิศใต้ ถึงทางแยก ถนนซอยสหปาล์ม 

- จากทางแยกถนนซอยสหปาล์มตัดถนนซอยประชาร่วมใจ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ระยะ 
500 เมตร 

- จากสุด เขตถนนซอยสหปาล์ม  เป็ น เส้นขนานกับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลาย
พระยา-บางหล่อ ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 

2 6       -   เขตเลือกตั้งที่ 2 เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟากเหนือ ตัดกับถนนซอย
สามราษฎร์ ที่ กม.126+620  ไปตามถนนซอยสามราษฎร์ถึงสุด
เขตเทศบาล ระยะทาง 500 เมตร 
     - ไปทางทิศตะวันออก ขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ถึง หลักเขตที่ 2 
ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองอิปันฝังตะวันออกตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนาน
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระ
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ยา-บางหล่อ ฟากเหนือระยะ 500 เมตร 
   - ด้านตะวันออกจากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบริมคลองอิปัน
ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 
ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ถึงหลักเขที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองอิปัน
ฝั่งตะวันออกตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟาก
ใต้ระยะ 500 เมตร 
   - ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 3  ขนานกับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ถึง
ถนนซอยสหปาล์ม(สุดเขตเทศบาล)ระยะ 500 เมตร จากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ 
   - จากถนนซอยสหปาล์ม(สุดเขตเทศบาล)ไปทางตะวันตกเฉียง
เหนือ ระยะ 120 เมตร ถึงจุดตัดถนนซอยประชาร่วมใจ 
   - จากจุดตัดถนนซอยสหปาล์มตัดกับถนนซอยประชาร่วมใจ ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงจุดทางแยกถนนซอยประชาร่วมใจ
ตัดกับถนนซอยร่วมใจ 
   - จากทางแยกถนนซอยประชาร่วมใจ ตัดกับถนนซอยร่วมใจไป
ทางทิศเหนือถึงจุดตัดถนนซอยร่วมใจตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ที่ กม.127+420 
   - จากจุดตัดถนนซอยร่วมใจตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ที่ กม.127+420 ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009ตอนปลายพระ
ยา-บางหล่อ ถึงทางแยกถนนซอยสามราษฎร์ที่ กม.126+620    

 
2. เทศบาลตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา   รูปแบบที่  2 

เขตเลือกตั้งท่ี จำนวนสมาชิก ท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 
1 6 เขตเลือกตั้งที่ 1  

     -    เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก 
          เฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉาก                              
          กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอนปลายพระยา- 
บางหล่อ   ระยะ 500 เมตร 

- ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นขนานกับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลาย
พระย า -บ างห ล่ อ  ระยะ  5 0 0  เม ตร  ไป ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง หลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนว
เส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4197 แยกทางหลวงแผนดิน หมายเลข 415 (เขาต่อ) - 
บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลาย
พระยา-บางหล่อ ฟากใต้ ระยะ 500 เมตร 
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- จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4197 แยกทางหลวงแผ่ นดิน 
หมายเลข 415 (เขาต่อ) - บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟากใต้ 
ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 7  
ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4197 บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟากใต้ 
ระยะ 500 เมตร 

- จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4197 บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ไปทางทิศเหนือ 
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4197 ถึงหลักเขตที่ 8 
ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4197 บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟาก
เหนือ ระยะ 500 เมตร  

- จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4197 บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟาก
เห นื อ  ระยะ  5 0 0  เม ต ร  ไป ท างทิ ศ ตะวั น ออก             
ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-
บางหล่อ ฟากตะวันตก ระยะ 500 เมตร 

- จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ 
ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง
หลักเขตที่ 1 

- จากหลักเขตที่ 1  ไปทางทิศใต้ ถึงทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟาก
ตะวันตก ระยะ 500 เมตรที่ กม.127+000   

- จาก กม.127+000 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บาง
หล่อ ถึง กม.ที่ 127+420 

- จาก กม.ที่ 127+420  ไปตามแนวถนนซอยร่วมใจ   
ทางทิศตะวันตก ระยะ 500 เมตร  

- จากสุดเขตถนนซอยร่วมใจ  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-
บางหล่อ ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 



-๑๓- 
 

ถึงหลักเขตที่ 4 
2 6       -   เขต เลื อกตั้ งที่  2  เริ่ ม ต้ น จากทางหลวงแผ่ น ดิ น                                                                                                                                                                                                                                                                     

หมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟากเหนือ ตัดกับ
ถนนซอยหนองทุ่ง ที่ กม.127+000  ไปตามถนนซอยหนองทุ่ง
ถึงหลักเขตที่ 1 ระยะทาง 500 เมตร 
       - จากหลักเขตที่ 1 ไปทางทิศตะวันออก ขนานกับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ 
ถึง หลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองอิปันฝังตะวันออกตรงจุดที่อยู่
ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟากเหนือระยะ 500 เมตร 
     - ด้านตะวันออกจากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบริมคลองอิปัน
ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 
ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ถึงหลักเขที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองอิปัน
ฝั่งตะวันออกตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ฟาก
ใต้ระยะ 500 เมตร 
   - ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 3  ขนานกับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ถึง
ถนนซอยร่วมใจ (สุดเขตเทศบาล)ระยะ 500 เมตร จากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ 
   - จากถนนร่วมใจ (สุดเขตเทศบาล)ไปทางทิศเหนือ  ถึงจุดตัด
ถนนซอยร่วมใจตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอน 
ปลายพระยา-บางหล่อ ที่ กม.127+420 
   - จากจุดตัดถนนซอยร่วมใจตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4009 ตอน ปลายพระยา-บางหล่อ ที่ กม.127+420 ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอนปลาย
พ ร ะ ย า -บ า ง ห ล่ อ  ถึ ง ท า ง แ ย ก ถ น น ซ อ ย ห น อ ง ทุ่ ง                      
ที่ กม.127+000 

 
รองปลัดเทศบาล  - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายไพสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์   
   รองปลัดเทศบาลขอชี้แจ้งข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยามีจำนวนราษฎร  6,117  คน   
แบ่งเป็น  2  เขตเลือกตั้ง 
ค่าเฉลี่ยจำนวนราษฎร  ต่อ  1  เขต เท่ากับ6,117=   3,058.50  คน 

           2  
 
 
 
 



-๑๔- 
 
รูปแบบที่  1 

เขต
เลือกตั้ง 

ข้อมูลราษฎร(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62) 
เหตุผลของการแบ่งเขตเลือกตั้ง หมายเหตุ จำนวนราษฎร 

ในเขตเลือกตั้ง  (คน) 
ผลต่างกับค่าเฉลี่ย 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 3,065 6.50 0.21 1.จำนวนราษฎรในแต่ละเขต

เลือกตั้งใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 
 
2. พ้ืนที่แต่ละเขตเลือกตั้งติดต่อกัน  
3. มีความสะดวกในการคมนาคม
ระหว่างกัน 

 
2 3,052 -6.50 -0.21 

รวม = 6,117 
  

  
ค่าเฉลี่ยต่อเขต  3,058.50 

ผลต่างของจำนวนราษฎรของเขตเลือกตั้ง 
   เขตเลือกตั้งมากท่ีสุด (เขต 1)  ต้องไม่มากกว่าค่าเฉลี่ย  บวกร้อยละ 5  (0.21) 
   เขตเลือกตั้งน้อยที่สุด (เขต 2)  ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย  ลบร้อยละ 5  (-0.21) 

ดังนั้น ผลต่างจำนวนราษฎรของเขตเลือกตั้งที่ 1 (มากท่ีสุด) และเขตเลือกตั้งที่ 2 
(น้อยที่สุด)เท่ากับร้อยละ  0.42 
มีจำนวนราษฎร  6,117  คน  แบ่งเป็น  2  เขตเลือกตั้ง 
ค่าเฉลี่ยจำนวนราษฎร  ต่อ  1  เขต  เท่ากับ   6,117=   3,058.50  คน 

               2  
รูปแบบที่  2 

เขต
เลือกตั้ง 

ข้อมูลราษฎร(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62) 
เหตุผลของการแบ่งเขตเลือกตั้ง หมายเหตุ จำนวนราษฎร 

ในเขตเลือกตั้ง  (คน) 
ผลต่างกับค่าเฉลี่ย 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 3,074 15.50 0.51 1.จำนวนราษฎรในแต่ละเขต

เลือกตั้งใกล้เคียงกัน 
2. พ้ืนที่แต่ละเขตเลือกตั้งติดต่อกัน  
3. มีความสะดวกในการคมนาคม
ระหว่างกัน 

 
2 3,043 -15.50 -0.51 

รวม = 6,117 
  

  
ค่าเฉลี่ยต่อเขต  3,058.50 

ผลต่างของจำนวนราษฎรของเขตเลือกตั้ง 
   เขตเลือกตั้งมากท่ีสุด (เขต 1)  ต้องไม่มากกว่าค่าเฉลี่ย  บวกร้อยละ 5  (0.51) 
   เขตเลือกตั้งน้อยที่สุด (เขต 2)  ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย  ลบร้อยละ 5  (-0.51) 

ดังนั้น ผลต่างจำนวนราษฎรของเขตเลือกตั้งที่ 1 (มากท่ีสุด) และเขตเลือกตั้งที่ 2 
(น้อยที่สุด)เท่ากับร้อยละ  1.01 มีจำนวนราษฎร  6,117  คน                
แบ่งเป็น  2  เขตเลือกตั้ง 
ค่าเฉลี่ยจำนวนราษฎร  ต่อ  1  เขต    เท่ากับ   6,117=   3,058.50  คน 
                                                              2 



-๑๕- 
 
รูปแบบที่  3 

เขต
เลือกตั้ง 

ข้อมูลราษฎร(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62) 
เหตุผลของการแบ่งเขตเลือกตั้ง หมายเหตุ จำนวนราษฎร 

ในเขตเลือกตั้ง  (คน) 
ผลต่างกับค่าเฉลี่ย 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 3,138 79.50 2.60 1.จำนวนราษฎรในแต่ละเขต

เลือกตั้งใกล้เคียงกัน 
2. พ้ืนที่แต่ละเขตเลือกตั้งติดต่อกัน  
3. มีความสะดวกในการคมนาคม
ระหว่างกัน 

 
2 2,979 -79.50 -2.60 

รวม = 6,117 
  

  
ค่าเฉลี่ยต่อเขต  3,058.50 

 
ผลต่างของจำนวนราษฎรของเขตเลือกตั้ง 

   เขตเลือกตั้งมากท่ีสุด (เขต 1)  ต้องไม่มากกว่าค่าเฉลี่ย  บวกร้อยละ 5  (2.60) 
   เขตเลือกตั้งน้อยที่สุด (เขต 2)  ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย  ลบร้อยละ 5  (-2.60) 

ดังนั้น ผลต่างจำนวนราษฎรของเขตเลือกตั้งที่ 1 (มากท่ีสุด) และเขตเลือกตั้งที่ 2 
(น้อยที่สุด)เท่ากับร้อยละ  5.07 
 

หัวหน้าสำนักปลัดฯ   - เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวผกาวรรณ สิทธิสาร หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล ขอแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766     
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่งปลัดกระทรวง
มหาดไทยอาศัยอำนาจตามข้อ 8 ของระเบียบดังกล่าว กำหนดหลักเกณฑ์และ       
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานกิจการ
สภา กล่าวคือ การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการตามที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้ง 
สามารถเบิกจ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีมีการประชุมคาบเกี่ยว
มื้ ออาหาร ค่ าใช้ จ่ าย อ่ืน  ๆ ได้ เท่ าที่ จำเป็ น  ตามที่ จ่ ายจริง ไม่ เกิน อัตราที่
กระทรวงการคลังกำหนด 

นายฐิติกร เกกินะ   - เรียนประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร กระผมนายฐิติกร เกกินะ สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1  เรื่องที่ 1 ขอเสนอขยายผิวจราจรถนนทางเข้าโรงเรียนสุขภาวะ
วิทยา กว้าง 200 เมตร ขยายเป็นข้างละ 500 เมตร 

   เรื่องท่ี 2 ขยายเขตประปาซอยบ้านควน ชุมชนบ้านปากน้ำ 
   เรื่องท่ี 3 ทำถนนซอยบ้านควนให้สุดเขตเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ   - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยากระผมนายจเร ปานจีน 

นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา รับทราบและจะนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาสี่ปี 
นอกจากทางเทศบาลยังได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานนอกโครงการก่อสร้าง
สิ่งอำนวยการสะดวกสำหรับชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ของทุกคนใน
สังคมพ้ืนที่ต้นแบบเทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Universal Desing 
Community Model Plaiphraya) จำนวน 10,000,000.-บาท อยู่ระหว่าง



-๑๖- 
 

ดำเนินการครับ และส่วนงบประมาณพ.ศ.2563 -2564 ทางเทศบาลขอจัดสรร
งบประมาณจากหน่วยงานนอกอีก 3 โครงการ  ดังนี้  

1. ก่อสร้างถนนเลียบคลองอิปัน  
2. ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา  
3. จุดติดตั้งไฟ Hign Mast ทางแยก จำนวน 6 ต้น 

  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 ที่ประชุม    -ไม่มี      
      

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด นำเสนอต่อที่ประชุมอีก เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาล 
ในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

 
ปิดการประชุมเวลา   12.00น. 

 
  ลงช่ือ  
      (นายประภาศ  ฉิมเรือง) 

                                             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา 
                                                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 
 
 

 
ลงช่ือ ........................................... 

       (นายฐิติกร เกกินะ) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     

ลงช่ือ ............................................ 
             (นายชัยชนะ ประพันธ์)     
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

ลงช่ือ............................................ 
          (นางสาวสุพรรษา สวนรักษา) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 สภาเทศบาลตำบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
 
 
 

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

ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา  


