
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลปากน้าํ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจําปี 2560 

วันจันทรท์ี่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลปากน้าํ 

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

 
ผู้มาประชุม 
1. นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล  ประธานสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  
๒. นายนิวัฒน์ ป่ินอมร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
๓. นายตรีรัตน์  ยวนพรัด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
4. นางสาววาฤดี  งามลํายอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
5. นายอัมพร  เทพพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
6. นางสาวกัลยกร ชวชิรานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  
๒. นายสุข  ตันโสภณ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลากิจ) 
๓. นายสราวุฒ  รักวงศ์ไทย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลากิจ) 
๔. นางสมพร  พรมขาว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลากิจ) 
๕. นางสาวสุรีพร  ณ  นคร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลากิจ) 
6. นายปรีชา  พรมเกศ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลากิจ) 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายบรรลือ  แซ่ตัน   นายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
2. นายบุญณรงค์  บุญอารมย์สกุล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
๓. นายสุพจน์  สรรพกุล   รองนายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
๔. นายสุพรรณ์  ชาติไทย   รองนายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
5. นายสุรพล  สรรพกุล   เลขานุการ 
๖. นางวิยะดา  หาญสุราษฎร ์  ปลัดเทศบาลตําบลปากนํ้า 
๗. นางวราภรณ์  สุวรรณรักษ ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘. นางภทรธร  นาคช่ืน   หัวฝ่ายปกครอง 
๙. นายทนงศักด์ิ  จิตรภักดี  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๐. นางสาวกิตติมา   ดวงแป้น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
11. นางสาวศศิวิมล ขจรสงเจริญ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

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

 
/ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มีนะครับ    
ประธานสภาเทศบาล 
   
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 256๐              

มีสมาชิกท่านใดคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา  ๓.๑ ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง โอนต้ัง 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน 

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รายการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมถนนทางหลวง 4004 สายปากนํ้า – ระนอง หมู่ที่ 5 
ตําบลปากนํ้า) เชิญนายกช้ีแจงครับ 

    
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ

ก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมถนนทางหลวง 
4004 สายปากนํ้า – ระนอง หมู่ที่ 5 โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

             หลักการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน
เพ่ือลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเทศบาล 

            เหตุผล 
ด้วยเทศบาลตําบลปากนํ้า แจ้งความประสงค์กับทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ระนอง เพ่ือขอขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมถนน        
ทางหลวง 4004 สายปากนํ้า – ระนอง หมู่ที่ 5 ตําบลปากนํ้า ตลอดแนวเขต
รับผิดชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร               
ไป – มา ของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ระนอง ได้มีหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณดังกล่าวิเป็น 227,451.21 บาท และตามเทศบัญญัติ 
 
 

/งบประมาณ... 
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งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือจัดหาเก้าอ้ีไม้ จํานวน 15 ชุด ต้ังไว้ 
99,000 บาท แต่เน่ืองจากเทศบาลฯ ไม่ได้ดําเนินการจัดหาเก้าอ้ีไม้ดังกล่าว
แล้ว จึงขอโอนงบประมาณดังกล่าว ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุน
กับการฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ในการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมถนนทางหลวง 4004 สายปากนํ้า – ระนอง            
หมู่ที่ 5 ตําบลปากนํ้า เป็นเงิน 99,000 บาท จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบ
ต่อสภาฯ   

   
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 6 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.2 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะ 
ประธานสภาเทศบาล  และชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   

(รายการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมถนน    
ทางหลวง 4004 สายปากนํ้า – ระนอง หมู่ที่ 5 ตําบลปากนํ้า) เชิญนายกฯ
ช้ีแจงครับ    

  

นายบรรลือ   แซ่ตัน   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ

ก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมถนนทางหลวง 
4004 สายปากนํ้า – ระนอง หมู่ที่ 5 โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

             หลักการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน
เพ่ือลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเทศบาล 

                       เหตุผล 
ด้วยเทศบาลตําบลปากนํ้า แจ้งความประสงค์กับทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ระนอง เพ่ือขอขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมถนนทาง
หลวง 4004 สายปากนํ้า – ระนอง หมู่ที่ 5 ตําบลปากนํ้า ตลอดแนวเขต
รับผิดชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจรไป – 
มา ของประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 
ได้มีหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ 
ดังกล่าวเป็นเงิน 227,451.21 บาท และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ    
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าใช้สอยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  

 

/ต้ังไว้... 
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ต้ังไว้ 2,000,000 บาท คงเหลือ 715,515 บาท ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ
สามารถโอนไปใช้ในรายการอ่ืนที่จําเป็นได้ จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย         
ในรายการใหม่ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง          
ในการก่อสร้ างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ  บริ เวณริม           
ถนนทางหลวง  4004 สายปากนํ้า – ระนอง หมู่ที่  5 ตําบลปากนํ้า                
เป็นเงิน 178,453.21 บาท จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ  
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 6 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มีนะครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร   เดชพพิฒันธ์นกูล 3.3 ญัตติผู้บรหิารท้องถิ่น เรื่อง โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน           

(จัดหาเคร่ืองสแกนเนอร์) เชิญนายกช้ีแจงครับ    
  

นายบรรลือ   แซ่ตัน   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดหาเคร่ือง

สแกนเนอร์) โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

             หลักการ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

                      เหตุผล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างมีความคล่องตัวและรวดเร็ว 
เทศบาลฯ จึงขออนุมัติจากสภาฯ เพ่ือโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ ในการจัดหา
เค ร่ืองสแกนเนอร์  เ พ่ือใ ช้ปฏิบั ติงาน  ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป           
งานบริหารงานคลัง  หมวดค่ าค รุ ภัณฑ์  ประเภทครุ ภัณฑ์สํ า นักงาน           
(เครื่องสแกนเนอร์) จํานวน 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto 
Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
 - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ 
 - มีความระเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm  
 - จํานวน 1 เครื่อง 
 - รายละเอียดตาบัญชีราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560  
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
 

/ประเภท... 
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ประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 1,216,680 บาท มีงบประมาณคงเหลือ 
231,147.33 บาท ขอโอนคร้ังน้ี จํานวน 20,000 บาท จึงเรียนมาเพ่ือ    
ขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 
 

นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 6 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.4 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข 
ประธานสภาเทศบาล   งานบริหารงานทั่ ว ไปเ ก่ียว กับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่ าที่ ดิน             

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํ้า คสล. แบบรางเปิดตอนลนรางวี 
บริเวณอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1 
ตําบลปากนํ้า) เชิญนายกช้ีแจงครับ    

  

นายบรรลือ   แซ่ตัน   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดงบลงทุน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง รายการงานก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย
นํ้า คสล. แบบรางเปิดตอนลนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าโรงคลุม  
ท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1 โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

                                หลักการ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

                      เหตุผล 
ด้วยเทศบาลตําบลปากนํ้า ได้สํารวจพบสภาพความชํารุดของรางระบายนํ้า 
บริเวณอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าท่าเทียบเรือโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง  
ซึ่งมีสภาพผุกร่อน อาจไม่มีความมั่นคง แข็งแรง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางสัญจร จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนต้อง
ปรับปรุ งซ่ อมแซมรางระบาย นํ้ า ใ ห้อ ยู่ ในสภาพดี  เ พ่ือแ ก้ ไข ปัญหา           
ความเดือดร้อน และป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนที่ใช้ผิวทางในบริเวณ
ดังกล่าว ซึ่งมีค่าก่อสร้าง จํานวน 555,860 บาท และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าใช้สอยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
ต้ังไว้ 2,000,000 บาท คงเหลือ 537,061.75 บาท ซึ่งมีงบประมาณ
คงเหลือ สามารโอนไปใช้จ่ายในรายการอื่นที่จําเป็นได้ จึงขอโอนงบประมาณ
เพ่ือไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ํา คสล.
แบบรางเปิดตอนลนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าโรงคลุมท่าเทียบ 

 
/เรือประมง... 
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เรือประมงระนอง หมู่ที่ 1 ตําบลปากนํ้า เป็นเงิน 400,000 บาท จึงเรียนมา
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ  

                       
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 6 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มีนะครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.5 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่ น  เรื่ อง  โอน ต้ังจ่ ายรายการใหม่  แผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล   สาธารณสุขงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน   

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํ้า คสล. แบบรางเปิดตอนลนรางวี 
บริเวณอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1 
ตําบลปากนํ้า) เชิญนายกช้ีแจงครับ      

  

นายบรรลือ   แซ่ตัน   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดงบลงทุน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง รายการงานก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย
นํ้า คสล. แบบรางเปิดตอนลนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าโรงคลุม  
ท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1 โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

             หลักการ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

                       เหตุผล 
ด้วยเทศบาลตําบลปากนํ้า ได้สํารวจพบสภาพความชํารุดของรางระบายนํ้า 
บริเวณอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าท่าเทียบเรือโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง  
ซึ่งมีสภาพผุกร่อน อาจไม่มีความมั่นคง แข็งแรง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนผู้ ใ ช้ทางสัญจร จึงมีความจําเป็นเร่งด่วน         
ต้องปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํ้าให้อยู่ในสภาพดี เ พ่ือแก้ไขปัญหา           
ความเดือดร้อน และป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนที่ใช้ผิวทางในบริเวณ
ดังกล่าว ซึ่งมีค่าก่อสร้าง จํานวน 555,860 บาท และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป          
งานบริหารงานท่ัวไป งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 2,702,760 บาท คงเหลือ 253,330 บาท ซึ่งมี
งบประมาณคงเหลือสามารถโอนไปใช้จ่ายในรายการอ่ืนที่จําเป็นได้ จึงขอโอน
ประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ํา 
คสล. แบบรางเปิดตอนลนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าโรงคลุม        
ท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1 ตําบลปากนํ้า เป็นเงิน 100,000 บาท           
จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 

/นายธราธร... 
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นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 6 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มีนะครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.6 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข 
ประธานสภาเทศบาล งานบริหารงานทั่ ว ไปเ ก่ียว กับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่ าที่ ดิน            

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํ้า คสล. แบบรางเปิดตอนลนรางวี 
บริเวณอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1 
ตําบลปากนํ้า) เชิญนายกช้ีแจงครับ      

  

นายบรรลือ   แซ่ตัน   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดงบลงทุน ค่าบํารุงรักษา     

และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงานก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายนํ้า คสล. แบบรางเปิดตอนลนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์ 
ด้านหน้าโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง หมู่ที่ 1 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังน้ี 

             หลักการ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 

                       เหตุผล 
ด้วยเทศบาลตําบลปากนํ้า ได้สํารวจพบสภาพความชํารุดของรางระบายนํ้า 
บริเวณอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าท่าเทียบเรือโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงระนอง  
ซึ่งมีสภาพผุกร่อน อาจไม่มีความมั่นคง แข็งแรง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางสัญจร จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนต้อง
ปรับปรุ งซ่ อมแซมรางระบาย นํ้ า ใ ห้อ ยู่ ในสภาพดี  เ พ่ือแ ก้ ไข ปัญหา           
ความเดือดร้อน และป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนที่ใช้ผิวทางในบริเวณ
ดังกล่าว ซึ่งมีค่าก่อสร้าง จํานวน 555,860 บาท และเทศบัญญัติงบประมาณ
ราย จ่าย  ประจํ า ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2560 แผนงานสาธารณสุข              
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอยวัสดุงานบ้านงานครัว      
ต้ังไว้ 150,000 บาท คงเหลือ 48,720 บาท ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ
สามารถโอนไปใช้จ่ายในรายการอ่ืนที่จําเป็นได้ จึงขอโอนประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ํา คสล. แบบรางเปิด
ตอนลนรางวี บริเวณอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าโรงคลุมท่าเทียบเรือประมง
ระนอง หมู่ที่ 1 ตําบลปากนํ้า เป็นเงิน 20,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อสภาฯ ครับ 
 

           
          /นายธราธร... 
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นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 6 ท่าน     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มีนะครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ             
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ต่อไประเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องเร่งด่วนบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
 
นางสาววาฤดี  งามลํายอง ดิฉันนางสาววาฤดี งามลํายอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า เรื่องสะพาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ป้าอูไปทางคานเรือตาออดที่ชํารุด ทราบแล้วว่าที่ทําไม่ได้เพราะเป็นพ้ืนที่ป่า

สงวน แล้วที่ท่านายกฯ แจ้งว่าจะนําแผ่นปูนไปวาง แต่ตอนน้ียังไม่ได้ดําเนินการ 
ยังคงเหมือนเดิม  

 
นายบรรลือ   แซ่ตัน วันน้ัน ทางเทศบาลฯ ได้มอบหมายกองช่างไปสํารวจเบ้ืองต้น ทราบว่ามี  
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา ชาวบ้านนําไม้ไปวางแล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้ ทางเทศบาลฯ จะมอบกองช่างไป

สํารวจให้ใหม่         
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องเร่งด่วนบ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายตรีรัตน์  ยวนพรัด ผมนายตรีรัตน์  ยวนพรัด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า ผมจะคุยเรื่องโป๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล และเร่ืองสะพานตาทอง ผมคิดว่าผมจะใส่เต็มที่ แต่พอมารู้ความจริงแล้ว     

ผมต้องขอโทษท่านนายกฯ และกองช่างด้วย เพราะสามเดือน หกเดือนแล้ว   
ยังไม่ได้ดําเนินการ แต่ที่จริงแล้วทางผู้บริหาร และกองช่าง ได้ทํางานกันเต็มที่ 
ถ้าอย่างน้ันผมขอให้ท่านช่วยติดป้ายประกาศให้ชาวบ้านทราบว่า สะพานแห่งน้ี 
ยังไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากติดเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะถ้าหากไม่ทํา
อะไรเลย ชาวบ้านจะมองว่า เป็นการละเลย ผมอยากให้ท่านสื่อสารกับชาวบ้าน 
รับรู้ด้วยการติดป้ายประกาศ หรือทางเสียงตามสาย และผมขออีกเรื่อง ห้องนํ้า
บริเวณท่าเรือสะพานปลา มีคนปัสสาวะด้านนอกเลยทําให้ส่งกลิ่นเหม็นให้ผู้ที่
อยู่บริเวณน้ัน ผมอยากจะถามว่า ห้องนํ้าจะเปิดใช้ได้เมื่อไหร่        

 
นายบรรลือ   แซ่ตัน มอบให้ปลัดช้ีแจงครับ  
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา 
 
นางวิยะดา  หาญสุราษฎร์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลตําบลปากน้ํา  ท่าเรือที่เจ้าท่าสร้างให้ เป็นการส่งมอบช่ัวคราว และเทศบาลฯ ไม่มีสิทธิที่จะไป

ดําเนินการใดๆ ได้ ซึ่งได้คุยกับทางธนารักษ์ ตอนน้ีทางเจ้าท่าภูมิภาค  
 

/สาขาระนอง... 
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สาขาระนอง ได้ขอขึ้นทะเบียนท่าเรือแห่งใหม่กับธนารักษ์ แต่มีขั้นตอนคือ   
ทางธนารักษ์ต้องส่งคืนท่าเรือแห่งน้ีให้กับกรมธนารักษ์อีกครั้ง แล้วหมายเหตุ  
ว่า อนุญาตให้ทางเทศบาลตําบลปากนํ้าใช้สถานที่ดังกล่าว และสําหรับห้องนํ้า 
ดิฉันได้คุยกับท่านนายกฯ ว่า กรณีจะเปิดห้องนํ้าให้ใช้ มีภาระค่าใช้จ่ายที่     
จะเกิดขึ้น เพราะอาคารมิใช่เป็นของเรา เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ใครจะ
รับผิดชอบ แล้วก็กรณีธนารักษ์อนุญาตให้เทศบาลฯ ใช้แบบถูกต้อง ถ้ากรณีมี
การเก็บเงิน จะต้องนําเงินส่งมอบให้ทางธนารักษ์ ไม่น้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ 
ก่อนหักค่าใช้จ่าย ส่วนตอนน้ีเราอยู่ระหว่างการประสานให้ ผอ.เจ้าท่าฯ ส่งคืน
ท่าเรือไปธนารักษ์ก่อน และพอส่งคืนเรียบร้อย เราจะขอใช้ต่อ แต่จะติดขัดเร่ือง
ระเบียบตรงนี้ค่อนข้างเยอะ  

 
นายตรีรัตน์  ยวนพรัด ผมนายตรีรัตน์  ยวนพรัด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า ท่านประธานครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นไหมว่ามันยาก ทราบเรื่องกันแต่ตรงน้ี ผมคิดว่าบางคนยังไม่เข้าใจเลย    

ผมอยากทราบว่าชาวบ้านจะเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นทําอย่างไรก็ได้ อธิบายให้
ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆ ทั้งสองเร่ือง โดยติดป้ายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน 
ผมพูดถูกไหมครับท่านประธาน ท่านคิดเห็นอย่างไร ผมขอฝากไว้สองเรื่องน้ี 
ขอบคุณมากครับ     

 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล มีท่านใดจะช้ีแจงบ้างครับ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอัมพร  เทพพิทักษ์ นายอัมพร  เทพพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เรื่อง ห้องนํ้าผมคิดว่า ให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นแก่นักท่องเที่ยวที่มาด้วยครับ ผมอยากให้แก้ไขแบบเร่งด่วน ถ้าไม่ได้จริงๆ 

ก็ให้ทางเทศบาลไปล้างห้องนํ้าที่ป้ัมนํ้ามันให้สะอาด หาทางแก้ไข ผมฝากไว้  
แค่น้ีครับ ขอบคุณครับ    

 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ผมขอเสริมนิดนึง ที่ปลัดช้ีแจง และส.ท. ตรีรัตน์ ก็บอกว่าให้ติดป้ายให้ชาวบ้าน 
ประธานสภาเทศบาล ได้ทราบว่าที่ตรงนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ เน่ืองจากยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

และถ้าท่านไม่ติดป้ายประกาศ ชาวบ้านก็ไม่ทราบ ผมคิดว่ามีเหตุและผลที่ควร
ติดป้ายตรงน้ี ผมขอเพ่ิมเติมว่าควรเอาป้ายไปติดให้ชาวบ้านทราบถึงสาเหตุว่า 
ทําไมถึงใช้การไม่ได้ เราต้องช้ีแจงกับชาวบ้านในท้องที่ของเราว่า สาเหตุอะไรที่
ใ ช้งานไม่ ไ ด้  และถ้าเราไปเกรงใจเขา  ที น้ี ปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อน            
เขาจะต้องมาหาเรา และคราวนี้เราจะต้องรับผิดชอบทั้งที่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้อง
ไปรับผิดชอบในส่วนตรงนั้น ส่วนป้ัมนํ้ามัน มีค่าบริการครั้งละ 5 บาท ครับ   
เชิญ ส.ท.ตรีรัตน์ ครับ     

  
นายตรีรัตน์  ยวนพรัด ตอนน้ีเราทําอย่างไรก็ได้ ให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย และรับรู้เรื่องราวที่เป็นอยู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ถูกต้องไหมครับท่านประธาน 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ          
ประธานสภาเทศบาล 

/นายบรรลือ... 
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นายบรรลือ   แซ่ตัน ทางเทศบาลจะรับเรื่องไว้ แล้วนําไปหารือในส่วนที่ต้องดําเนินการต่อไป และจะ 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา นําป้ายไปติดให้ชาวบ้านทราบถึงสาเหตุ ว่าเราติดขัดเรื่องระเบียบอยู่  
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล เชิญ ส.ท.วาฤดี ครับ          
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาววาฤดี  งามลํายอง ไม่ทราบว่า ตอนน้ีเงินสะสมของเทศบาลอยู่ที่เท่าไหร่คะ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล เชิญ เจ้าหน้าที่กองคลังช้ีแจง ครับ          
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางวราภรณ์  สุวรรณรักษ์ คงเหลือ 6,000,000 บาทค่ะ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล มีท่านใดจะเสนออะไรอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมนะครับ            
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
นายบรรลือ   แซ่ตัน นายกฯ ได้ไปประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คุณกล้าณรงค์  จันทร์ทิพย์ ร่วม 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา ประชุม สนช. มีคณะกรรมการมากกว่า 10 คณะ แล้วก็มีปลัดเทศบาลกะเปอร์ 

สอบถามเร่ืองของท้องถิ่น การเลือกต้ังของท้องถิ่นว่า ยุบรวมหรือไม่ สนช.          
ตอบในทํานองว่า การยุบรวมจากหนังสือในระบบยังไม่มีเรื่องของการยุบรวม   
แต่มีหนังสือออกมาหนึ่งชุด คือถ้าจะยุบรวมได้จะต้องทําประชาวิจารณ์          
ถ้าชาวบ้านเลือกรวม ก็ต้องรวม ถ้าชาวบ้านไม่รวมก็ไม่รวม ส่วนที่เป็นคําสั่ง         
ยุบรวมยังไม่มี  

 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล มีท่านใดจะเสนออะไรอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมเลย            
ประธานสภาเทศบาล นะครับ 
 
 

 (ลงช่ือ)                                               ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                         (นายวีระชัย  เกษแก้ว) 
 
 
             (ลงช่ือ)                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นางสาวกิตติมา   ดวงแป้น) 

 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลปากนํ้าฉบับน้ีแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตามกับความเป็นจริง   จึงได้ลงลายมือช่ือ 
 
 
 (ลงช่ือ)               ประธานกรรมการ 

     (นางสาวกัลยกร  ชวชิรานนท์)  
 
 
 (ลงช่ือ)                   กรรมการ 

             (นายตรีรัตน์   ยวนพรัด)  
 
 
 (ลงช่ือ)           กรรมการ 

        (นายอัมพร  เทพพิทักษ์) 
 
 


