
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลปากน้าํ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป ี2560 

วันศกุรท์ี่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลปากน้าํ 

 
******************** 

 
ผู้มาประชุม 
1. นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล  ประธานสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  
๒. นายนิวัฒน์ ป่ินอมร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
๓. นายสราวุฒ  รักวงศ์ไทย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
4. นางสมพร  พรมขาว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
5. นายอัมพร  เทพพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
6. นางสาวกัลยกร ชวชิรานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
7. นางสาวสุรีพร ณ  นคร               สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
8. นายปรีชา พรมเกศ               สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากน้ํา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลากิจ) 
๒. นายตรีรัตน์  ยวนพรัด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลาป่วย) 
๓. นายสุข  ตันโสภณ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลากิจ) 
๔. นางสาววาฤดี  งามลํายอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลากิจ) 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายบรรลือ  แซ่ตัน   นายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
2. นายบุญณรงค์  บุญอารมย์สกุล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
๓. นางวิยะดา  หาญสุราษฎร ์  ปลัดเทศบาลตําบลปากนํ้า 
๔. นายทนงศักด์ิ  จิตรภักดี  ผู้อํานวยการกองช่าง 
5. นายสุพรรณ์  ชาติไทย   รองนายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
6. นายสุรพล  สรรพกุล   เลขานุการฯ 
7. นางวราภรณ์  สุวรรณรักษ ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
8. นายวิชา  วัฒนาปรีชาเกียรติ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
9. นางวิไลลักษณ์ ป่ินอมร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
๑0. นางสาวยินดี อินทร์ทองคํา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   
11. นางสาวศศิวิมล ขจรแสงเจรญิ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
12. นางสาวกิตติมา   ดวงแป้น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
13. นางจันทรจิรา ปราบไกรสีห์  พนักงานจ้างทั่วไป 
14. นายรณชัย  เอกตาแสง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
15. นางสาวทิพวัลย์ รองแก้ว   พนักงานจ้างทั่วไป 
16. นางสาวอิศราภรณ์ กนกนิลุบล  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
 

/เริ่มการประชุม… 
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เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

 นางสาวกิตติมา  ดวงแป้น  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลปากนํ้าเข้าห้องประชุม  เมื่อสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มประชุมสภา
เทศบาลตําบลปากนํ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี ๒๕๖๐   

 
ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มีนะครับ    
ประธานสภาเทศบาล 
   
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า สมัยสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560        

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความบ้างครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ      
นะครับ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา  ๓.๑ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความ

สงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(ค่าใช้จ่ายเพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรถยนต์กระเช้าดับเพลิงและกู้ภัย 
หมายเลขทะเบียน บง 9201 ระนอง) เชิญนายกช้ีแจงครับ 

     
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานการรักษาความ 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน หมวด        

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรถยนต์กระเช้าดับเพลิงและกู้ภัย หมายเลข
ทะเบียน บง 9201 ระนอง) โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

หลกัการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน     

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษา 

/ความสงบ... 
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ความสงบภายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(ค่าใช้จ่ายเพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงเปล่ียนแปลงรถยนต์กระเช้าดับเพลิงและกู้ภัย 
หมายเลขทะเบียน บง 9201 ระนอง) จํานวน 65,000 บาท ซึ่งขณะน้ีเป็น
ระยะเวลาใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว แต่เทศบาลฯ ไม่สามารถ
ดําเนินการจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ดังน้ัน
เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการดังกล่าวได้ จึงขอความเห็นชอบต่อสภา ขอกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นเงิน 65,000 บาท                 
เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบ ต่อสภาฯ 
ครับ  
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล  3.2 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ (จัดหาพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสายฝั่งสะพานปลา) เชิญนายก
ช้ีแจงครับ 

 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

(จัดหาพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสายฝั่งสะพานปลา) โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังน้ี 

หลกัการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน     

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสายฝั่งสะพานปลา) 
จํานวน 32,000 บาท ซึ่งขณะน้ีเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ      
พ.ศ.2560 แล้ว แต่เทศบาลฯ ไม่สามารถดําเนินการจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันและ
เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ดังน้ันเพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการ
ดังกล่าวได้ จึงขอความเห็นชอบต่อสภา ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายรายการ
ดังกล่าวข้างต้น จํานวน 32,000 บาท เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป      
จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ  

 
/นายธราธร... 
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นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.3 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สํานักงาน (จัดหาเต็นท์โครงเหล็ก) เชิญนายกช้ีแจงครับ 
 

นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดหาเต็นท์

โครงเหล็ก) โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

หลกัการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน     

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  

เหตุผล 
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น        

เรื่องโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดหาเต็นท์โครงเหล็ก) จํานวน 
100,000.- บาท ซึ่งขณะน้ีเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
แล้วแต่เทศบาลฯ ไม่สามารถดําเนินการจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ ดังน้ันเพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการดังกล่าวได้ จึงขอ
ความเห็นชอบต่อสภา ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเงิน 100,000 บาท เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป จึงเรียนมาเพ่ือขอ
ความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.4 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดต้ังวิทยุสื่อสาร
ประจํารถ) ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ  

 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานการรักษา      
นายกเทศมนตรตีาํบลปากน้ํา ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

  

/หมวดค่า...  
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หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดต้ังวิทยุสื่อสารประจํารถ)       
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี  

หลกัการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน     

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษา      
ความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดต้ังวิทยุ
สื่อสารประจํารถ) จํานวน 80,000 บาท ซึ่งขณะน้ีเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว แต่เทศบาลฯ ไม่สามารถดําเนินการจัดจ้าง    
ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ดังน้ันเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินโครงการดังกล่าวได้ จึงขอความเห็นชอบต่อสภา ขอกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายรายการดังกล่าวข้างต้น จํานวน 80,000 บาท เพ่ือเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.5 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข      
ประธานสภาเทศบาล งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม       
รางระบายนํ้า คศล.แบบรางเปิดตอนบนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์ด้านหน้า     
โรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1) ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 

  
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร   
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ํา 
คศล.แบบรางเปิดตอนบนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์ด้านหน้าโรงคลุมท่าเทียบ
เรือประมงระนอง หมู่ที่ 1) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลกัการ 
เ พ่ือให้เ ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยวิ ธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

 
 

/เหตุผล.... 
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เหตุผล 
ด้วยเทศบาลตําบลปากนํ้า ได้สํารวจพบสภาพความชํารุดของราง

ระบายนํ้า บริเวณอาคารพาณิชย์ด้านหน้าโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง   
ซึ่งมีสภาพผุกร่อน อาจไม่มีความมั่นคง แข็งแรง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต         
และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางสัญจร จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องทําการ
ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํ้าให้อยู่ในสภาพดีเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนที่ ใ ช้ผิวทางในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมี          
ค่าก่อสร้าง จํานวน 555,860 บาท และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าใช่จ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ชํารุดเสียหาย) ต้ังไว้ 190,000 บาท คงเหลือ 40,000 บาท    
ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ สามารถโอนไปใช้จ่ายในรายการอ่ืน ที่จําเป็นได้ จึงขอ
โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมราง     
ระบายนํ้า คสล.แบบรางเปิดตอนบนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์ด้านหน้า     
โรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1 ตําบลปากนํ้า เป็นเงิน 35,860 
บาท จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.6 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ํา คศล.แบบรางเปิดตอนบนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์
ด้านหน้าโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1) ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 

 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานสาธารณสุข 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท   

ค่าบํารุงรักษา  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายนํ้า คศล.แบบรางเปิดตอนบนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์ด้านหน้า
โรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลกัการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน               

การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  

 
 

/เหตุผล.... 
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เหตุผล 
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจําปี 2560 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่องโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ํา คสล. แบบรางเปิด
ตอนบนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์ด้านหน้าโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง 
หมู่ที่ 1 ตําบลปากนํ้า จํานวน 555,860 บาท ซึ่งที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ          
และเน่ืองจากขณะน้ีเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2560 แล้ว           
ซึ่งเทศบาลฯ ไม่สามารถดําเนินการจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ ดังน้ันเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จึงขอความ
เห็นชอบต่อสภาขอกันเงิน จํานวน 555,860 บาท เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ํา คสล.แบบรางเปิดตอนบนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์
ด้านหน้าโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1 ตําบลปากนํ้า เพ่ือเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณถัดไป จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.7 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานเคหะ 
ประธานสภาเทศบาล และชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยการติดต้ังโคม
ไฟฟ้าถนน LED บริเวณเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา) 
ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 

 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานเคหะและชุมชน 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยการติดต้ังโคมไฟฟ้า
ถนน LED บริเวณเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลกัการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน     

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ  59  

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน          
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ได้ต้ังจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย โครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยการติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน LED บริเวณเกาะ 

 

/กลางถนน... 
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กลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จํานวน 403,786 บาท  
และเน่ืองจากขณะน้ีเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว     
ซึ่งเทศบาลฯ ไม่สามารถดําเนินการจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ ดังน้ันเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลฯ จึงขอความ
เหน็ชอบต่อสภาขอกันเงิน จํานวน 403,786 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย โครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยการติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน LED บริเวณ     
เกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เพ่ือใช้เบิกจ่าย       
ในปีงบประมาณถัดไป จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.8 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ (ติดต้ังกล้องวงจรปิด) ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 
 

นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานเคหะและชุมชน 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

อ่ืนๆ (ติดต้ังกล้องวงจรปิด) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลกัการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน    

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ต้ังจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดต้ังกล้อง    
วงจรปิด จํานวน 16 จุด จํานวน 1,490,000 บาท และเน่ืองจากขณะนี้   
เป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว ซึ่งเทศบาลฯ ไม่สามารถ
ดําเนินการจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ดังน้ัน
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลฯ จึงขอความเห็นชอบต่อสภาขอกันเงิน 
จํานวน 1,490,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
จํ านวน  16 จุด  เ พ่ือ ใ ช้ เ บิกจ่ าย ใน ปีงบประมาณถัด ไป  จึ ง เ รี ยนมา               
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.9 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (ก่อสร้างเสาธงพร้อมจัดทํา
ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลปากนํ้า) ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 

 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานการศึกษา 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (ก่อสร้างเสาธงพร้อมจัดทําป้ายช่ือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลปากนํ้า) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลกัการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน     

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59   

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ได้ต้ังจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้าง  
เสาธงพร้อมจัดทําป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลปากนํ้า จํานวน 
200,000 บาท และเน่ืองจากขณะน้ีเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2560 แล้ว ซึ่งเทศบาลฯ ไม่สามารถดําเนินการจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันและ
เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ดังน้ันเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลฯ     
จึงขอความเห็นชอบต่อสภาขอกันเงิน จํานวน 200,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสร้างเสาธงพร้อมจัดทําป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากนํ้า   
เพ่ือใช้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาฯ 
ครับ 

 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.10 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 

 

/นายบรรลือ... 

 



- 10 - 

นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานการศึกษา 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลกัการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน     

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59   

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ได้ต้ังจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150,000 บาท        
และเน่ืองจากขณะน้ีเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว     
ซึ่งเทศบาลฯ ไม่สามารถดําเนินการจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ ดังน้ันเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลฯ จึงขอความ
เห็นชอบต่อสภาขอกันเงิน จํานวน 150,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใช้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป     
จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.11 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร

ต่างๆ (ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้านหลังสํานักงานเทศบาลตําบล
ปากนํ้า) ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 
 

นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานเคหะและชุมชน 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ (ก่อสร้าง

หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้านหลังสํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลกัการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน     

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59   

 
/เหตุผล... 
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เหตุผล 
ตามที่ เทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่าย  ประจํ า ปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2560 งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง  ๆ          
ต้ังไว้ 417,570 บาท เพ่ือก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้านหลัง
สํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า และการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้ งที่ 1 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรูปแบบแปลนก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ด้านหลังสํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า และญัตติผู้บริหาร
ท้องถิ่น เรื่อง ขอร้ือถอนโครงหลังคาเหล็ก และกระเบื้องมุงหลังคาอาคารโรง
จอดรถ ด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า ซึ่งที่ประชุมสภามีมติ
เห็นชอบ และเน่ืองจากขณะน้ี เป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
แล้ว ซึ่งเทศบาลฯ ไม่สามารถดําเนินการจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ ดังน้ันเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลฯ จึงขอความ
เห็นชอบต่อสภาขอกันเงิน จํานวน 417,570 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้านหลังสํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า เพ่ือใช้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 

 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.12 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(เครื่องสแกนเนอร์) ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 
 
นายบรรลือ  แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป        
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง

สแกนเนอร์) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลกัการ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

เหตุผล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง มีความคล่องตัวและ

รวดเร็ว เทศบาลฯ จึงขออนุมัติจากสภาเพ่ือโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ ในการ
จัดหาเครื่องสแกนเนอร์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป       
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่อง
สแกนเนอร์) จํานวน 20,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

/- เป็นสแกนเนอร์... 
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- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมั ติ (Auto 
Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

     - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ 
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
     - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm 
     - จํานวน 1 เครื่อง 

- รายละเอียดตามบัญชีราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน ต้ังไ ว้ 1,216,680.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ 
231,147.33 บาท ขอโอนครั้งน้ี จํานวน 20,000.- บาท จึงเรียนมาเพ่ือ    
ขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.13 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 
 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป แผนงานบริหารงาน 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา ทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(เครื่องสแกนเนอร์) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลกัการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน     

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) จํานวน 20,000.- บาท ซึ่งขณะน้ีเป็น
ระยะเวลาใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว แต่เทศบาลฯ ไม่สามารถ
ดําเนินการจัดจ้าง ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ดังน้ัน
เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการดังกล่าวได้ จึงขอความเห็นชอบต่อสภา ขอกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าวข้างต้น จํานวน 20,000 บาท เพ่ือ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 

/นายธราธร... 
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นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล ต่อไปญัตติด่วน เชิญนายกฯ ช้ีแจงครับ  
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า ผมขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบ 

นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา ในการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลอง  
หัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย เพ่ือการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือพร้อมสะพาน    
ปรับระดับท่าเรือระนอง – เกาะสอง หมู่ที่ 1 ตําบลปากนํ้า และการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือการ
รักษาสภาพแวดล้อมไม่น้อยกว่า 10 เท่า ของพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์
ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการ          
ขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 โดยทาง
เทศบาลตําบลปากนํ้า จะดําเนินการย่ืนแบบคําขอ (แบบ ทช 84/01) ตาม
ระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี
หลักการและเหตุผลดังน้ี 

             หลักการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีและเง่ือนไขการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน
ของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 

เหตุผล 
ด้วยสํานักงานงบประมาณเห็นชอบวงเงินที่จะนําไปจัดทําร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดระนอง 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวการค้าชายแดน กิจกรรม
ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับสําหรับท่าเรือระนอง – เกาะสอง          
หมู่ที่ 1 ตําบลปากนํ้า งบประมาณ 3,179,500 บาท โดยอําเภอเมืองระนอง
เป็นหน่วยดําเนินการ และเทศบาลตําบลปากนํ้า เป็นเจ้าของพ้ืนที่และเป็น      
ผู้ขอโครงการ จึงมีความจําเป็นต้องจัดเตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆ อาทิ        
แบบแปลน ประมาณราคา หนังสืออนุญาตจากสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
ระนอง และความพร้อมของพ้ืนที่โครงการ แต่จากการตรวจสอบพ้ืนที่ ปรากฏ
ว่า ที่ต้ังโครงการติดอยู่ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียวและป่า
คลองเกาะสุย และติดอยู่ในเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ซึ่งทั้ง 2 
หน่วยงาน ได้มีหนังสือแจ้งให้ดําเนินการขอใช้ระเบียบต่อไป อน่ึง ในการขอใช้
พ้ืนที่ ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2548 ตามระเบียบกําหนดให้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอฯ ดังน้ันจึงมี
ความจําเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เพ่ือขอมติให้ทางเทศบาลตําบล 

 

/ปากนํ้า... 
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ปากนํ้า ดําเนินการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนในเขตพ้ืนที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย พร้อมทั้งขอความเห็นชอบ    
ในการจะจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชายทดแทนเพ่ือ
การอนุรักษ์หรือการรักษาสภาพแวดล้อมไม่น้อยกว่า 20 เท่า ของพ้ืนที่ป่า   
ชายเลนที่ ใ ช้ประโยชน์ก่อนที่ จะไ ด้รับอนุญาตทําประโยชน์ ในเขตป่า           
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า       
พ.ศ. 2558 ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล มีท่านใดจะเสนออะไรอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 

 (ลงช่ือ)                                               ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                         (นายอนันต์พงษ์   รักวงศ์ไทย) 
 
 
             (ลงช่ือ)                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นางสาวกิตติมา   ดวงแป้น) 

 

คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลปากนํ้าฉบับน้ีแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตามกับความเป็นจริง จึงได้ลงลายมือช่ือ 
 
 
 (ลงช่ือ)               ประธานกรรมการ 

     (นางสาวกัลยกร  ชวชิรานนท์)  
 
 
 (ลงช่ือ)                   กรรมการ 

             (นายตรีรัตน์   ยวนพรัด)  
 
 
 (ลงช่ือ)           กรรมการ 

        (นายอัมพร  เทพพิทักษ์) 
 


