
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน 
สมัยสามัญ   สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ้าปี  พ.ศ.๒๕63 

วัน อังคาร  ที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕63  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน 
................................................................................ 

 
ผู้เข้าประชุม 
  ๑.  นายณัฐพงศ์  แหลมเพชร  ประธานสภาเทศบาล 
  2.  นางกรรณิกา   ศรีประเวช  รองประธานสภาเทศบาล 
  3   นายระพงษ์  พงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  4   นายพจน์ปรีชา   จารุจารีตร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  5   นางพรศรี    มะโนธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
  6.  นางจงจิตร์  ลิ้มสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  

 7   นายเอกชัย  ขุนพรหม  สมาชิกสภาเทศบาล 
  8.  นายสุวัฒน์  ภักดีคง   สมาชิกสภาเทศบาล 
  9   นายเชี่ยวชาญ ครองไกรเวช  เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นางสาวพนัชกร สุขปะทิว  สมาชิกสภาเทศบาล 
  2.  นายสมโชค  คล่องกระบี ่  สมาชิกสภาเทศบาล 
  3   นางวันเพ็ญ  แสนสุข   สมาชิกสภาเทศบาล 
  4   นางสาวมัณฑนา   พงษ์สุวรรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวิชัย  อนันตเมฆ  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสุริยา  พุฒิเนาวรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายธีรวุฒิ  ประสาตร์สาน  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายโสภณ  กาญจนา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ  ปลัดเทศบาลฯ 
๖. นายประดิษฐ์ ทองย้อย   ผอ.กองสาธารณสุขฯรก.ปลัดเทศบาล 
๗. นายอุทัย  พรหมชาติ  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
๘. นางสาวเรวดี  ทักษิณ   หน.ฝ่ายอ้านวยการรก.หน.ส้านักปลัด 
๙. นางสาวดลฤดี ทองย้อย   นวก.การเงินและบัญชี 
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เปิดประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

 

นายเชี่ยวชาญ  ครองไกรเวช   ขอสวัสดี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาและ  ข้าราชการ เทศบาลต้าบล 
        เลขานุการสภาเทศบาล  ปากน้้าหลังสวนกระผม นายเชี่ยวชาญ  ครองไกรเวช ต้าแหน่ง เลขานุการสภา

ขออนุญาตอ่านประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน 
 เรื่อง  การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน สมัยสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ด้วยสภาเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน
ได้ก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปี สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
ในการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑) ประจ้าปีพ.ศ.๒๕๖2  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕62  โดยได้
ก้าหนด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.๒๕63 ให้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ ๒๕63 เป็นต้นไป มีก้าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน และตามหนังสือที่
ได้รับการอนุมัติ ตามหนังสือขอขยายระยะเวลานั้น ประกอบกับ ชพ ๕๒๖๐๑.๑/
ว 013 เรื่อง นัดประชุมสมาชิกสภา สมัยที 1 ครั้งที่ 1 ในวันอังคาร ที่  25 
กุมภาพันธ์  ๒๕63  ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จึง
ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาจุด ธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัยและด้าเนินการ
ประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 

นายณัฐพงศ์  แหลมเพชร   บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯได้มาครบองค์ประชุมแล้วจึงขอด้าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ       ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

      ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
    1.1 แนะน้าตัวพนักงานเทศบาล 1 ราย (โอนย้าย) 

- นางสาวธิษณารินทร์  เหลืองจิรโชติกาล ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
ช้านาญงาน  สังกัดกองช่างเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน 

1.2 แนะน้าตัวพนักงานเทศบาล 3 ราย (บรรจุใหม่) 
- นางสาวภัทรพร  ณ สงคราม  ต้าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

สังกัดกองสาธารณสุขเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน 
- นายกิตติชาติ  ปฏิสัมภิทากุล  ต้าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สังกัดกองการศึกษา 
- นางสาวเพ็ญนภา  ทวีสุวรรณวงศ์  ต้าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ปฏิบัติงานสังกัดกองคลังเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองและติดตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลปากน้้าฯ  

2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   ประจ้าปี
2562 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

 ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   
ประจ้าปี 2562 วันศุกร์ที่  22 พฤศจิกายน 2562 
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2.2 ติดตามรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ้าปี
2562 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

ที่ประชุม ไม่มีการติดตามรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1  ประจ้าปี 2562 วันศุกร์ที่  22 พฤศจิกายน 2562 

                             ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพื่อทราบ 
นายณัฐพงศ์  แหลมเพชร  3.1 เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลปากน้้า  
ประธานสภาเทศบาลฯ หลังสวน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายณัฐพงศ์  แหลมเพชร  3.2 แจ้งการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2665) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 1 /2563 
   ที่ประชุม       รับทราบ  
   ระเบียบวาระท่ี 4  เพ่ือพิจารณา 
นายณัฐพงศ์  แหลมเพชร  4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลฯ  
ประธานสภาเทศบาล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นายวิชัย  อนันตเมฆ  เรียนประธานสภาเทศบาล ผมขอรายงานผลการด้าเนินงานในรอบปีที่ผ่าน
นายกเทศมนตรี  มา โครงการต่างๆซึ่งมีตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิก ขอให้พิจารณา 
   ที่ประชุม รับทราบ 
นายณัฐพงศ์  แหลมเพชร  4.2 การก้าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญประจ้าปีระยะเวลา และวัน
ประธานสภาเทศบาล เริ่มต้นสมัยประชุม ประชุมสามัญประจ้าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2563 และวัน 

เริ่มต้นประชุมของปีถัดไป (ประจ้าปี พ.ศ.2564) เชิญเลขาฯชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ครับ 

นายเชี่ยวชาญ  ครองไกรเวช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 การก้าหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจ้าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของแต่ละสมัย
ของปีนั้น วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ้าปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน้า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ้าปี โดยให้น้าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายณัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอก้าหนดวันประชุม และขอมีผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ จ้านวน 2 ท่าน 
นายเอกชัย  ขุนพรหม  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผมขอเสนอสมัยประชุม ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่ 1 

พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ก้าหนดระยะเวลา 30 วัน 
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- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่ 3  สิงหาคม 

2563 เป็นต้นไป ก้าหนดระยะเวลา 30 วัน 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่ 2 
พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ก้าหนดระยะเวลา 30 วัน 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ.2564 เริ่มตั้งแต่ 1  
กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ก้าหนดระยะเวลา 30 วัน 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 
นายณัฐพงศ์  แหลมเพชร  มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 2 ท่านครับ  1.นายระพงษ์  พงศ์สุวรรณ  2.นายสุวัฒน์  ภักดีคง 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  8  เสียง     งดออกเสียงจ้านวน  2  เสียง 

นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.3 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ.2563เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
จ านวน 2 ตัว งบประมาณ 18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สะพายข้าง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึง
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 2 
ตัว งบประมาณ 18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยโอนลด แผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง บ ริ ก า ร  ง บ ป ร ะ ม า ณ ตั้ ง ไ ว้  1 0 0 ,0 0 0 . -บ า ท  
ใช้ไป 10,000.-บาท คงเหลือ 90,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 18,000.-บาท คงเหลือ 
72,000.-บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
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 นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.4 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ.2563        เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง  แผนงาน เคหะ 

และชุมชน   งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 
22,000.-บาท (สองหมื่น-      สองพันบาทถ้วน) โดยโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ใน
การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2563 
รายละเอียดดังนี้  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล*ราคา22,000บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ้านวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1.ในกรณีที่มีหน่วยความจ้า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHZ และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ้า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHZ และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
-มีหน่วยความจ้าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120 GB จ้านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ  VGA  จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-
T หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth) 
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            อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน   งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   หมวด ค่าครุภัณฑ์   
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับ
งานประมวลผล จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22 ,000.-บาท (สองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) โดยโอนลดจาก แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ        ที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนปากน้้าหลังสวน 
(ต่อเนื่อง) งบประมาณ  ตั้งไว้ 150,000.-บาท  คงเหลือ 137,080.-บาท  ขอโอนลด
ครั้งนี้ 22,000.-บาท คงเหลือ 115,080.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบ
บาทถ้วน) ขอให้สภาพิจารณา ครับ 

นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.5 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายวิชัย  อนันตเมฆ  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ.2563เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงาน แผนงาน เคหะ 

และชุมชน  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
จ้ านวน 4 ตั ว  งบประมาณ 36 ,000. -บาท (สามหมื่ นหกพันบาทถ้ วน )                 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สะพายข้าง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด 

 อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ 
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ของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน      งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
จ้านวน 4 ตัว งบประมาณ 36,000.-บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

 

 โดยโอนลดจาก  แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนปากน้้าหลังสวน
(ต่อเนื่อง) งบประมาณตั้งไว้ 150,000.-บาท  คงเหลือ 115,080.-บาท  ขอโอนลด
ครั้งนี้ 36,000.-บาท คงเหลือ 79,080.-บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน)
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.6 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
นายกเทศมนตรี  ๒๕63 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส้านักงาน  พัดลมดูดอากาศ  งบประมาณ 4,500.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ  จ้านวน  3  ตัว  เป็นพัดลมดูดอากาศที่มีขนาด
ใบพัดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว  แบบที่มีจ้าหน่ายในท้องตลาด  ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
จ้าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559   โดยโอนลดจาก  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  เงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งงบประมาณไว้ 170,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือ 157,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 4,500.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
152,500.- บาท     

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  ๒  และ ๓ )   
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พ.ศ.  ๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอให้สภาพิจารณาครับ 

นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.7 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
นายกเทศมนตรี  ๒๕63 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน ตู้ล็อคเกอร์  งบประมาณ  15,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้
ล็อคเกอร์แบบ  6  ประตู  จ้านวน  2  ตู้  เป็นตู้ที่ท้าด้วยเหล็ก  ขนาดของตู้ไม่น้อย
กว่า  0.90 x 0.45 x 1.80  เมตร  แบบที่มีจ้าหน่ายในท้องตลาด  ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่จ้าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559   โดยโอนลดจาก  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  เงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งงบประมาณไว้ 170,000.- บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  152,500.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 15,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
137,500.- บาท 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  ๒  และ ๓ )  พ.ศ.  
๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอให้สภาพิจารณาครับ 
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นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.8 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
นายกเทศมนตรี  ๒๕63 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการปรับพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน  
งบประมาณ  48,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งผนังกั้นห้องและ
ประตูบานเลื่อน  เพ่ือจัดเป็นห้องท้างานของปลัดเทศบาลและห้องท้างานของกอง
การศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
1. ติดตั้งผนังกั้นห้องพร้อมประตูบานเลื่อน  ขนาดไม่น้อยกว่า  3.65  x 2.85  
เมตร  เป็นแบบที่ท้าด้วยอลูมิเนียมและกระจก ตามรูปแบบที่ก้าหนดจ้านวน  1  ชุด 
2. ติดตั้งผนังกั้นห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า  3.65 x 2.85  เมตร  เป็นแบบที่ท้าด้วย
อลูมิเนียมและแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 9  มิลลิเมตร  ตาม
รูปแบบที่ก้าหนด  จ้านวน  1  ชุด 
3. ติดตั้งประตูบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90 x 1.90  เมตร  เป็นแบบที่ท้า
ด้วยอลูมิเนียมและกระจก  ตามรูปแบบที่ก้าหนด   จ้านวน  1  บาน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 
หน้าที่ 6  ล้าดับที่ 1 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558   โดยโอนลดจาก  แผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  งบกลาง  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งงบประมาณไว้  170 ,000.- 
บาท  งบประมาณคงเหลือ  137 ,500.-  บาท  โอนลดครั้งนี้ 48,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 89,500.- บาท                     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  ๒  และ ๓ )  พ.ศ.  
๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอให้สภาพิจารณา ครับ 
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นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.9 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง แผนงานบริหารงาน 

ทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
จ้านวน 1  เครื่อง  งบประมาณ 8,900.-บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 

   -เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด้าชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)  
    -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
    -มีความเร็วในการพิมพ์ส้าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
   -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
   -มีหน่วยความจ้า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
    -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  

    -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
    -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานคลัง   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์   จ้านวน   1    เครื่อง  งบประมาณ    
8,900.-บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  โดยโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน   
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งบประมาณตั้งไว้ 1,756,800.-บาท ใช้ไป 636,780.-บาท คงเหลือ 
1,120,020.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 8,900.-บาท คงเหลือ 1,111,120.-บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.10 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตเมฒ      กระผมขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบ
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง แผนงานบริหารงาน 

ทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA    จ้านวน  6  เครื่อง    งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

-เครื่องส้ารองไฟฟ้า มีก้าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส้ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานคลัง   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป็น ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA    จ้านวน 6 
เครื่อง  งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยโอนลด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง    หมวดเงินเดือน    
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 1,756,800.-  บาท ใช้ไป 649,680.-  
บาท คงเหลือ  1,107,120.-  บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 15,000.-บาท คงเหลือ  
1,092,120.-  บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ขอให้ที่
ประชุมพิจารณาครับ 
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นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.11 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตเมฆ   กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง แผนงานบริหารงาน 

ทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ้านวน  1  จอ  งบประมาณ 4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน)  
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   -จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
    -รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel  

-มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz  
-มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานคลัง   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป็น ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ้านวน  1  
จอ  งบประมาณ 4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน)  โดยโอนลด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง หมวดเงนิเดือน ประเภทเงินเดือน
พนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 1,756,800.-บาท ใช้ไป 645,680.- บาท คงเหลือ 
1,111,120.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 4,000.-บาท คงเหลือ 1,107,120.-บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ครับ 

นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.12 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
นายกเทศมนตรี  ๒๕63 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

งบลงทุน  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
งบประมาณ  11,700.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี     (LED 
TV) พร้อมติดตั้งบนขายึดติดผนัง  จ้านวน  1  เครื่อง  เป็นโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) ที่มีระดับความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล  ขนาด
ไม่น้อยกว่า  40  นิ้ว  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  ช่องต่อ 
HDMI  ไม่น้อยกว่า  2  ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง  ช่องต่อ USB  
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์  มีตัวรับสัญญาณ 
Digital ในตัว  พร้อมติดตั้ง ขออนุมัติจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 
หน้าที่ 10  ล้าดับที่ 7  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559   โดยโอนลดจาก  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  เงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน   ตั้งงบประมาณไว้  170 ,000.-  บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  92,500.- บาท  โอนลดครั้งนี้  11,700.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
80,800.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  ๒  และ ๓ )  พ.ศ.  
๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ครับ 

นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

 
นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.13 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 



-๑๔- 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
นายกเทศมนตรี  ๒๕63 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส้านักงาน  ถังน้้าแบบไฟเบอร์กลาส  งบประมาณ  37 ,200.- บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้้าแบบไฟเบอร์กลาส  จ้านวน  4  ใบ  เป็นถังน้้าแบบไฟเบอร์
กลาส  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  2 ,500  ลิตร  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ขออนุมัติจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9  
ล้าดับที่ 4  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
โดยโอนลดจาก  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน  ตั้งงบประมาณไว้ 170,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือ 80,800.- 
บาท  โอนลดครั้งนี้ 37,200.- บาท งบประมาณคงเหลือ 43,600.- บาท 

              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  ๒  และ ๓ )  พ.ศ.  
๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  

นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.14 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตมฒ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี  พ.ศ. ๒๕63  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร 

ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส้านักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู  งบประมาณ  40,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู  พร้อม
ติดตั้ง จ้านวน 1 เครื่อง  รายละเอียดมีดังนี้ 
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  1) ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดไม่ต่้ากว่า 30,000 บีทียู 
  2) ราคาที่ก้าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
  3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส้าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
4)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท้าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บี
ทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 

  5) มีความหน่วงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร์ 
  6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
          (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิทซ์ 1 ตัว 
           ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

 นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกว่า ขออนุมัติจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134   ลงวันที่  9  
มิถุนายน  2558  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   โดยโอนลดจาก  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง   งบกลาง  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งงบประมาณไว้ 
170,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือ  43,600.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 40,200.- 
บาท  งบประมาณคงเหลือ 3,400 บาท 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  ๒  และ ๓ )  พ.ศ.  
๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.15 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ.2563เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงาน แผนงาน เคหะ 

และชุมชน  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน  เก้าอ้ีส้านักงาน จ้านวน 1 
ตัว งบประมาณ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) ราคาตามท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 

-เก้าอ้ีส้านักงาน พนักพิงกลาง บุด้วยหนัง PVC  ปรับความสูงของที่นั่งได้ ขนาด 
65X66.5X115.5 ซม.  จ้านวน 1 ตัว งบประมาณ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

 อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน      งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
แ ล ะ ชุ ม ช น  ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส้านักงาน จ้านวน 
1 ตัว งบประมาณ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)  

 

 โดยโอนลดจาก แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  หมวด        ค่าตอบแทน  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  งบประมาณตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท  คงเหลือ20,000.-บาท      ขอโอนลดครั้งนี้ 4,000.-บาท 
คงเหลือ16,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอให้สภาพิจารณาครับ 

นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

 

นายณ้ฐพงศ์  แหลมเพชร  ข้อ 4.16 เชิญนายกฯแถลงญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี  พ.ศ.2563       เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน งาน 
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บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                   งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและวางระบบประปาในเขต
เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน พื้นที่หมู่ที่ 3 บริเวณพื้นที่สาธารณะหน้าวัดแหลมสน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 2 ข้อ 3  
งบประมาณ 2,588,900.-บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต้าบลปากน้้า   หลังสวนมีน้้าสะอาด
ส้าหรับอุปโภคบริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โดย
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ้าปี พ.ศ.2563   

อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท้าได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท้าเพ่ือบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก้าหนด 

จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลและ วางระบบประปาในเขตเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน พ้ืนที่หมู่ที่ 3 บริเวณ
พ้ืนที่สาธารณะหน้าวัดแหลมสน ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ขอให้สภาพิจารณา
ครับ  

นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ไม่ทราบว่าสมาชิกสงสัยอะไรบ้างครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมใคร่ขอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบจ้านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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ระเบียบวาระเรื่อง อ่ืนๆ 

 
นายณัฐพงศ์  แหลมเพชร   เชิญท่านพจน์ปรีชา  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายพจน์ปรีชา  จาร์รุจารีต เรียนท่านประธาน ผมขอเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประมาณ 4-5 เรื่อง ในการบริหารงานที่ผ่านมา 

- ได้รับแจ้งจากประชาชน เกี่ยวกับเรื่องเสาไฟฟ้า จากสี่แยกปากน้้าไปทางวัด
แหลมสนได้เกิดไฟฟ้าดับตอนใกล้รุ่งเร็วกว่าปกติมีผลให้ยังมีความมืด มองไม่เห็น 
หากเป็นไปได้ปรับให้ไฟฟ้าดับช้าไปอีก 1 ชม.ได้หรือไม่ คือให้ดับประมาณ 
06.00 น  

- เกี่ยวกับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอเรียนว่าก่อนหน้านี้มีการสวดกลางบ้าน
หรือกลางบริเวณชุมชน รุ่งขึ้นมีพระเดินบินฑบาตรบริเวณสี่แยกแต่การปฏิบัติอยู่ 
ณ ตอนนี้คือ ได้ด้าเนินการเฉพาะคืนวันที่ 31 ธันวาคม และตรงพ้ืนที่บริเวณ
ชายทะเล ผมเกรงว่าประชาชนได้ร่วมงานไม่ทั่วถึง และการสวดภายัพก็ไม่มี 
ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณา ครับ 

- เกี่ยวกับงานป้องกันชีวิตของประชาชน ทราบว่าตอนนี้กล้องวงจรปิดสามารถที่ใช้
งานได้มีอยู่ไม่กี่จุด จากทั้งหมด 12 จุด ที่ทราบคือบริเวณซีเว่นและแยกหัวตอด้า
สามารถใช้งานได้ เพราะมองแล้วว่ากล้องวงจรปิดมีความส้าคัญต่อความ
ปลอดภัยหรือมีความสะดวกทางด้านกฎหมาย  

- ทราบมาว่าท่านปลัดฯได้ย้ายมาใหม่ และได้รับนโยบายจากคณะบริหารในการ
ดูแลตลาดนัดรอบวงแหวนสวนสาธารณะปากน้้าฯและทราบว่ามีการเก็บเงินจาก
แม่ค้าที่มาขายของรวมแล้วน้ามาเก็บเป็นเงินอุทิศ จ้านวน 1500 บาท/สัปดาห์ 
ท่านฯคงไม่ทราบเรื่องต่างๆที่ผ่านมา คือก่อนหน้านี้ได้มีการตกลงหรือวาง
แนวทางของตลาดวงแหวน คือท้าเป็นหนังสืออุทิศรายรับ สัปดาห์ ละ 5,000 
บาท และเงินส่วนนี้ได้น้ามาสู่กระบวนการของเทศบาลฯ ตัวผมเองได้ยื่นค้าร้อง
ในการขอดูเอกสารต่อเทศบาลฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทราบอีกว่าตอนนี้นั้น 
ได้มีการเก็บเงินในอัตราตารางเมตรละ 50 บาท รอบวงแหวน 400 เมตร ลอง
คิดดูครับว่าเป็นเงินทั้งหมดเท่าไร และขอฝากให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบเงินที่อุทิศ
ด้วยครับ เพราะภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ค่อนข้างแย่ขอให้เห็นใจผู้ประกอบอาชีพ
และ ขอให้จ่ายเงินอาทิตย์ละ 5,000.บาท ด้วยและขอเรียนว่า ตามที่คณะ
บริหารอ้างว่างบประมาณไม่มีการจัดโครงการปีใหม่หรือสงกรานต์ หากน้าเงิน
รายได้ตรงนี้มาบริหาร ผมคิดว่าน่าจะดีมากเพราะเป็นการคืนก้าไรให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนด้วย ครับ 

 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  เรียนท่านประธานผมขอเล่าเรื่องตลาดวงแหวน จริงแล้วเป็นการสืบทอด 
นายกเทศมนตรี   มานานและเป้าหมายคือ ให้พ่ีน้องชาวปากน้้านั้นได้ใช้ประโยชน์ ส่วนตัวผมเองนั้น 

ถือว่ามาสืบทอดและมีการปรับพื้นที่ เพ่ือให้ผู้ที่ได้เข้ามาในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวได้มี 
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ลานจอดรถยนต์ได้สะดวก  และขอเรียนว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคร่งครัดทางด้านการเงิน
แต่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวเสียมากกว่า และได้ขยายพ้ืนที่จากหน้าด่านเข้าสู่วงแหวน 
ก่อนหน้าได้ท้าตลาด 2 ตลาด ตลาดแรกคือสวนสน แม่ค้าส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่มา
ค้าขายส้าหรับคนนอกพ้ืนที่ก็จะจัดให้อยู่ตลาดรอบวงแหวน ซึ่งมีการตกลงที่ชัดเจน
แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีแม่ค้านอกพ้ืนที่เข้ามากันเยอะ คาดว่าหลังจาก
มีการส่งมอบพ้ืนที่ จากกรมโยธาธิการอาจต้องมีนโยบายที่เปลี่ยนไป คือต้องท้าตาม
แนวปฏิบัติของทางราชการต่อไป ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 

  ส้าหรับด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าเรื่องไฟฟ้า ผมได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตลอดในการ
ตรวจเช็ค และงานสวดกลางบ้านในวันปีใหม่ ขอเรียนว่าก่อนจัดกิจกรรม ผมได้เชิญ
หลายท่านให้เข้ามาประชุม และในจัดกิจกรรมแต่ละครั้งก็ได้ท้าตามมติของที่ประชุม 
ไม่ว่าสถานที่ หรือก้าหนดการต่างๆ ส่วนการจัดงานผมคิดว่าจัดที่ชายทะเลก็ไม่น่า
แปลกใจไม่ว่างานตักบาตรหรือพิธีต่างๆ 

  ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิด ผมเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้ด้าเนินการอยู่ตลอด 
ส้าหรับการดูแลที่พบปัญหา คือ สายไฟที่พาดเสาไฟฟ้าเยอะมาก เลยท้าให้พบปัญหา
คือฟ้าผ่าเนื่องจาก ผนังหุ้มสายชนวนขาดไปเป็นผลท้าให้กล้องวงจรปิดเสียทั้งระบบ 
เมื่อเกิดการซ่อมต้องเสียงบประมาณสูง ขอชี้แจงครับ 

 

นายณัฐพงศ์  แหลมเพชร  ผมได้ฟังการอภิปรายแล้ว คิดว่าเรื่องบางเรื่องนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่า
ประธานสภาเทศบาลฯ   ไม่ว่าเรื่องพ้ืนที่ตลาดนัด จริงแล้วเป็นพื้นที่สาธารณะเกรงว่าจะเกินอ้านาจของเทศบาล 

 ส่วนตัวผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้หากจะให้เกิดประโยชน์จริงแล้วเห็นควรมานั่งจับเข่า
กันดีกว่า หรือสร้างความมารถฐาน หากมีการหากมีการสั่งงานออกไปนอกกรอบคิด
ว่ามีความเสี่ยงด้วยกฎหมาย อีกส่วนผมอยากให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน
ช่วยกรองในแต่ละญัตติที่ฝ่ายบริหารได้เสนอมาให้มากกว่านี้ในการอนุมัติแต่ละ
โครงการขอเรียนให้ที่ประชุม ทราบครับ 
 

นายพจน์ปรีชา  จารุจาร์รีต ผมเสริมเรื่องตลาดนัด ได้ฟังนายกชี้แจงมาส่วนที่ผมเกรงคือ ในอนาคตขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีแนวทาง และทีผมได้ทราบเพิ่มอีกคือ ทราบว่ามีการเก็บเงินล่วงหน้า ทราบว่าเมตร 

ละ 50 บาทถือว่าราคาสูงไป อีกส่วนหากเป็นไปได้เงินที่น้ามาจ่ายในกิจกรรมของ
เทศบาลฯขอให้งดดีกว่า แต่หากว่ามีความพร้อมหรือเต็มใจให้ก็ไม่เป็นไร ส่วนเรื่อง
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลผมเองคิดว่าไม่ใช่เป็นโครงการที่เร่งด่วน
ขนาดหนัก เพราะน้้าก็ยังพอมีคิดว่าควรใส่ไว้ในแผนของเทศบาลฯดีกว่า ขอให้สภา
ทบทวนความจ้าเป็นด้วย ครับ 
 

นายวิชัย  อนันตเมฆ  ขอเพ่ิมเติมว่า ด้วยสภาพทั่วไปของบริเวณเขตเทศบาลฯนั้น มีอยู่หลายด้าน 
นายกเทศมนตรี  ที่ต้องการพัฒนาแต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตาม ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการไม่ว่า 

เรื่องงบประมาณต่างๆซึ่งไม่สามารถน้ามาใช้ทั้งหมดได้ ส่วนเรื่องประมงเรือเล็กผมได้
สอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอให้ทางกลุ่ม จัดท้าเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบในแต่
ละข้ันตอน เมื่อเป็นไปตามหลักการแล้วก็ด้าเนินการได้เหมือนโครงการอ่ืนๆ 
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นายนัฐพงศ์  แหลมเพชร  ผมขอเสนอเรื่องกล้องวงจรปิด ผมคิดว่าบางครั้งเทศบาลฯใช้งบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ค่อนข้างสิ้นเปลือง หากเปรียบเทียบเรื่องกล้องวงจรปิดเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนตัวที่ 

บ้านผม ใช้กล้อง 8 ตัว งบประมาณเพียง 50,000.บาท หากเป็นไปได้ขั้นตอนการ
ติดกล้องวงจรปิดใช้โครงการเดียวกับของผมได้หรือไม่ เพราะเป็นการที่ประหยัด
ได้มากครับ  ไม่ทราบว่ามีใครจะซักถามบ้าง เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย  กระผมขอปิดการ
ประชุมเพียงเท่านี้ ครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 

 

     ลงชื่อ    ผู้จดบันทึก 
                    (นายเชี่ยวชาญ  ครองไกรเวช) 
                                                   เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลปากน า้หลงัสวน 

 

 

 

 

    
 


