
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากกาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากกาง 

 
 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายฤทธิพล   ปานขาว ประธานสภาเทศบาลต าบลปากกาง ฤทธิพล     ปานขาว 
2 นางกมลรัตน์ ชลอมเพชร รองประธานสภาเทศบาลต าบลปากกาง กมลรัตน์   ชลอมเพชร 
3 น.ส.ดวงดาว   ทาขัด เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากกาง ดวงดาว     ทาขัด 
4 นายธนาสิทธิ์ แบนอ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง เขต 1 ธนาสิทธิ์    แบนอ้น 
5 นายเสรี จรรยา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง เขต 1 เสรี     จรรยา 
6 นายมานพ จรรยา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง เขต 1 มานพ     จรรยา 
7 นายสุพจน์ ทะทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง เขต 1 สุพจน์       ทะทอง 
8 นายปรัชญาวัฒน์ ทะทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง เขต 2 ปรัชญาวัฒน์ ทะทอง 
9 นายสมศักดิ์ จันยุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง เขต 2 สมศักดิ์     จันย ุ

10 นายพิพัฒน์ จันทร์ดอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง เขต 2 พิพัฒน์     จันทร์ดอก 
11 นายสุรพล เต็มปัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง เขต 2 สุรพล       เต็มปัน 
12 นางสาลินี ขอนบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง เขต 2 สาลินี       ขอนบุญนาค 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1 นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง พยุงสิทธิ์   เดชบริบูรณ์ 
2 นายนิมิตร ค าก้อน รองนายกเทศมนตรีต าบลปากกาง นิมิตร    ค าก้อน 
3 นายณัฐพงค์ ทะทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลปากกาง ณัฐพงค์    ทะทอง 
4 นายสมศักดิ์ ช่างเหล็ก เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลปากกาง สมศักดิ์    ช่างเหล็ก 
5 นายอ านวย ช่างเหล็ก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลปากกาง อ านวย    ช่างเหล็ก 
6 นางวิไลพร                  นาแก้ว ปลัดเทศบาลต าบลปากกาง วิไลพร      นาแก้ว 
7 นายศราวุธ เตชะค า ผอ.กองช่าง เทศบาลต าบลปากกาง ศราวุธ      เตชะค า 
8 นายวรวัชร ์ ส่องสี หัวหน้าส านักปลัด วรวัชร ์     ส่องสี 
9 นางกุลรภัส       กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี กุลรภัส      กันกา 

10 นางกฤติยา       อินภิบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤติยา     อินภิบาล 
11 นายฉัตรชนก  เครืองาม นายช่างโยธา ฉัตรชนก  เครืองาม 
12 นายจีรศักดิ์      สมมุติ นิติกร จีรศักดิ์      สมมุติ 
13 นางสาวอรุณี จันทร์จะนะ เจ้าพนักงานธุรการ ส านักปลัด อรุณี      จันทร์จะนะ 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 

น.ส.ดวงดาว ทาขัด  เลขานุการสภา ฯ 
  - บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกางมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเชิญท่านประธาน           

สภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

 

นายฤทธิพล ปานขาว  ประธานสภาฯ   
- ประธานสภาเทศบาลต าบลปากกาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- เรียน นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลปากกาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ปลัดเทศบาลต าบลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลปากกางทุกท่าน บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ปากกางได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2564 วันที่ 27 กันยายน 2564 วันนี้ระเบียบวาระทั้งหมด 4 วาระ ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
             -  ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายฤทธิพล  ปานขาว  ประธานสภาฯ    
- ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง พิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากกาง

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ขอเชิญพิจารณาครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกางท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียด 

ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากกาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันอังคาร           
ที่ 24 สิงหาคม 2564 ขอเชิญพิจารณาครับ ขอเชิญครับ    
                - เมื่อไม่มีท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดในรายงานการประชุม     
สภาเทศบาลต าบลปากกาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564  
ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครับ 

มติที่ประชุม 
 
                 - มีมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากกาง   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เม่ือวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564  

/ระเบียบวาระที่ 3...   
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

     3.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2564 

นายฤทธิพล ปานขาว  ประธานสภาฯ    
     ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง ได้เสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2564 ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลปากกางเสนอญัตติครับ   

นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง 

  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลปากกาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2564 ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปากกาง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
      หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 

เหตุผล 

  ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากกาง ซึ่งอาจ
แพร่ระบาดได้  โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ของยุงลาย  อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ าได้  เช่น  เศษ
กระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษภาชนะอ่ืนๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ า ที่อาบน้ า ตุ่มน้ า โอ่งน้ า แจกัน 
กระถางต้นไม้ และภาชนะรองรับน้ าอ่ืนๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนน้ า เป็นประจ า  
ทุก 7 วัน หรือใส่สารเคมีก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจึงมีรายละเอียดตามร่างตราเทศบัญญัติดังนี้          

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล             
พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1๔ ) และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เทศบาลต าบลปากกาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลปากกาง และผู้ว่าราชการจังหวัด จึ งตรา          
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้         

          ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบลปากกาง  เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
พ.ศ. 25๖๔ 

          ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้ในเขตเทศบาลต าบลปากกางเมื่อได้ประกาศ ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านั กงาน
เทศบาลต าบลปากกาง  แล้ว 7 วัน 

          /ข้อ 3 บรรดา... 
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          ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

          ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้  

 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อ่ืน  และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

 “อาคาร” หมายความว่าตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  

 “ที่หรือทางสาธารณะ”    หมายความว่า สถานที่หรือทางที่มิใช่ของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”   หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า 7 วัน ซึ่งยุงลาย
สามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ าได้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”   หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”    หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

          ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือท าให้เกิดขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  อาทิ กระป๋อง กะลา 
ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ขังน้ าได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่เทศบาลต าบล
ปากกาง จัดไว้ให้ 

          ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายอาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ขังน้ าได้ในเคหสถาน รวมทั้งบริ เวณรอบๆ 
ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขแนะน าในกรณีที่เทศบาลต าบลปากกางให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัด เจ้าของเคหสถานมี
หน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยด้วย 

          ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหล่งน้ าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

 

          /ข้อ 8 เจ้าของ… 
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          ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องดูแลท าความสะอาดเปลี่ยนน้ าในแจกันถ้วยรองขา
ตู้กับข้าว ภาชนะอ่ืนๆ  ที่มีน้ าขัง อย่างน้อยทุกเจ็ดวันหรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของยุงได้ และจัดให้มีฝาปิดตุ่ม
น้ า ที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอ่ืนๆที่ เทศบาลต าบลปากกาง ประกาศก าหนด 

          ข้อ 9 ในกรณีที่เทศบาลต าบลปากกางได้จัดเจ้าหน้าที่ไปท าการก าจัดยุงในอาคารเคหสถาน หรือสถานที่
ใดๆ เจ้าของหรือผู้ที่ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้นจะต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

 ข้อ 10 ในกรณี ที่เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดหรือสงสัยว่าจะเกิดโรคไข้เลือดออกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานสาธารสุข หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง เพื่อให้ปฏิบัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เข้าไป
ในอาคาร เคหะสถาน หรือสถานที่ใดในระหว่าง พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้
เป็นไปตามเทศบัญญัตินี ้

บทก าหนดโทษ 

  ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืน เทศบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  

  ข้อ 12 ให้นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง 

   -ตามร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภาเทศบาลฯ สามารถ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 จึงขอเสนอให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวครับ 

นายฤทธิพล ปานขาว  ประธานสภาฯ    
   -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติดังกล่าวและให้ที่ประชุม
พิจารณาเป็น 3 วาระรวดเดียว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

  -ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมดังนี้ครับ 

  -สมาชิกท่านใดอนุมัติร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 3 วาระรวดเดียว โปรดยกมือขึ้นครับ 

   - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 3 วาระรวดเดียว โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติ    จ านวน  12 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ    จ านวน  ไม่มี 
  - งดออกเสียง    จ านวน  ไม่มี 

  /- เป็นอันว่า… 
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  - เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว 
  - เมื่อที่ประชุมมีมติให้พิจารณาเป็น 3 วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ที่ประชุม

เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 
  - ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
  - ถ้าไม่มีผมขอมติดังนี้ครับ 
  - สมาชิกท่านใดรับหลักการร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลปากกาง เรื่อง การควบคุม                  

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปากกาง เรื่อง การควบคุมแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  - รับหลักการ  จ านวน 12 เสียง 
  - ไม่รับหลักการ  จ านวน  -   เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน  -   เสียง 
  - เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปากกาง เรื่อง การควบคุม

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2564 
  - ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) 
  - มีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ 
  - ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมดังนี้ครับ 
  - สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปากกาง เรื่อง การควบคุมแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกท่านใดไม่ให้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปากกาง เรื่อง การควบคุม

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 โปรดยกมือขึ้นครับ 
ผลการลงมติมีดังนี้ 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ   จ านวน  12 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   จ านวน    – เสียง 
- งดออกเสียง    จ านวน   ไม่มี 

  - เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย           
พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 2 

  - ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปากกาง
หรือไม ่

 
/- ดังนั้นผม… 
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  - ดังนั้นผมขอมติที่ประชุม ดังนี้ 
  -สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2564 

ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลปากกาง  โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย           

พ.ศ. 2564 ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปากกาง โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   จ านวน  12 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   จ านวน  ไม่มี 
- งดออกเสียง   จ านวน  ไม่มี 

  - เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
พ.ศ. 2564 ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปากกาง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.2 พิจารณาขออนุมัติด าเนินการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง  

นายฤทธิพล ปานขาว  ประธานสภาฯ    
    - ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลปากกาง ได้เสนอญัตติ พิจารณาขออนุมัติด าเนินการ             
โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภาครับ 

นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง 

  - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลปากกาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  เนื่องจากเกิดปัญหาในการสั่งพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์กับเครื่องถ่ายเอกสารโดยคอมพิวเตอร์

ของพนักงานภายในกองช่าง ทุกคนสั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องถ่ายเอกสาร และไม่มีเครื่องพิมพ์ 
ภายในกองช่าง  ท าให้การพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ พนักงานภายในกองช่าง ใช้ระบบการสั่งพิมพ์จาก          
เครื่องถ่ายเอกสารเพียงอย่างเดียว โดยเครื่องถ่ายเอกสารดังกล่าวมีพนักงานจากหลายฝ่าย/กองในการสั่งพิมพ์          
จึงท าให้การท างานในบางครั้งเกิดความไม่สะดวก และประกอบกับ มีการใช้งานจากการถ่ายเอกสาร ระบบการ 
 

/ท างานของ... 
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ท างานของเครื่องถ่ายเอกสาร มักเกิดเหตุขัดข้อง ทั้งสั่งพิมพ์ไม่ได้/ถ่ายเอกสารไม่ได้ซึ่งจะต้องประสานงานจากช่าง
ของบริษัทมาด าเนินการแก้ไข แต่ในบางครั้งภารกิจหรืองานในหน้าที่จะต้องด าเนินการ จึงท าให้เกิดปัญหาในการ
ท างานขึ้น ดังนั้น จึงขออนุมัติด าเนินการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องพิมพ์  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
ฝ่ายประจ า  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 651,600.- บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด  64,000.- บาท 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ โอนเพ่ิม จ านวนเงิน 64,000. - บาท  
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 47 และ 49 (รายละเอียดตามที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯทราบแล้ว) 

เหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ดังนั้น เทศบาลฯ จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 47 และ 49 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลปากกาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ 
 
นายฤทธิพล ปานขาว  ประธานสภาฯ    
   - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติดังกล่าว มีสมาชิกสภา            
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ครับ 
   - ถ้าไม่มีผมชอมติที่ประชุมดังนี้ครับ 
   - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ 
   - สมาชิกสภาฯท่านใดไมอ่นุมัตใิห้โอนงบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม  - อนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน  12 เสียง 

- ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน  ไม่มี 
- งดออกเสียง    จ านวน  ไม่มี 

/นายฤทธิพล...   
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นายฤทธิพล  ปานขาว  ประธานสภาฯ    
   - สภาเทศบาลต าบลปากกางได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
ขณะนี้ใกล้เวลาเที่ยงวันแล้วกระผมขอปรึกษาหารือสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านว่า เห็นควรพักรับประทานอาหาร
แล้วเริ่มประชุมในระเบียบวาระ ที่ 3  ข้อ 3.3 เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันจ านวน 4 รายการ  โดยเริ่ม เวลา 13.00 น. ครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบพักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

พักรับประทานอาหาร 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.3  การพิจารณาขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน    
                         จ านวน 4 รายการ    
 
นายฤทธิพล ปานขาว  ประธานสภาฯ    
    - เข้าสู่วาระท่ี 3.3 การพิจารณาขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณ ี        
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 4 รายการ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ ต่อครับ 
 

นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง 

  - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลปากกาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ         
กันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

  กองช่าง มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผักพันแต่มีความจ าเป็น           
ที่จะต้องใช้เงินตามรายการดังต่อไปนี้  

  1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 
47 และ 49 

  2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวนขนาดขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 48,100.-บาท 

 
/3.) งบลงทุน… 
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  3.) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภครายการโครงการ
ปรับปรุงฝายน้ าล้น คสล. พร้อมบันไดปลา ล าห้วยแม่กาง หมู่ที่ 1 ขนาดยาว 24.60 เมตร สูง 2 เมตร จ านวน
เงิน 219,500.- บาท (เป็นโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

  4.) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการ
ปรับปรุงฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอง จ านวนเงิน 235,000.-บาท  

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด 5 ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรืออากรเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้
ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี และ ข้อ 59  
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี            
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลา          
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ 2564 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาล
ต าบลปากกาง จ านวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน เพ่ือให้สภาเทศบาลฯพิจารณา
อนุมัติต่อไป ครับ 
 
นายฤทธิพล ปานขาว  ประธานสภาฯ    
   - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติดังกล่าว มีสมาชิกสภา            
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ครับ 

   
มติที่ประชุม -ไม่มี 
 
นายฤทธิพล ปานขาว  ประธานสภาฯ    

  - หากไม่มีผู้สอบถามหรือเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ครับ 
   - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติให้กันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน 4 รายการ โปรดยกมือขึ้นครับ 
   - สมาชิกสภาฯท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน 4 รายการ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม  - อนุมัติ    จ านวน  12 เสียง 

- ไม่อนุมัติ   จ านวน  ไม่มี 
- งดออกเสียง   จ านวน  ไม่มี 

 

นายฤทธิพล ปานขาว  ประธานสภาฯ    
   

- เป็นอันว่าที่ประชุมมีมตอินุมัตใิห้กันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4 รายการ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายฤทธิพล  ปานขาว  ประธานสภาฯ    
  - ต่อไปเข้าสู่วาระ 4 เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือในที่ประชุมท่านใดจะเสนอหรือ          

มีประเด็นอื่นๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ขอเชิญครับ 
 

นางสาลินี  ขอนบุญนาค สมาชิกสภาฯ เขต 2  
   - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลปากกาง นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลปากกาง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอสอบถามกรณีจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการปรับปรุง - 
ซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 3 พิกัด E586231 N 1995465 งานเครื่องสูบน้ า
จ านวน 2 ชุด งานเครื่องสูบน้ าบาดาล จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 86,000 บาท ว่าได้ด าเนินการถึงไหนแล้วค่ะ 

นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลปากกาง 

  - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลปากกาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากกาง และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564 ขณะนี้ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จไปจ านวน 5 โครงการ โครงการตามที่ท่านได้สอบถามขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าราคากลาง 
ปริมาณงาน และจะด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบต่อไปครับ และ 
ผมขอแจ้งว่า เทศบาลฯ มีแนวทางที่จะด าเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนบริเวณสวนไม้สักทองบริเวณด้านหน้าถนน
ส านักงานเทศบาลต าบลปากกาง โดยจัดท าเป็นตลาดชุมชนและ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับส่งเสริม               
การท่องเที่ยว ซ่ึงรายละเอียดในการจัดท าโครงการต้องด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้อง
ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงต้องใช้ระยะเวลา แต่ขณะนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่
เทศบาลฯ ก็ได้ร่วมกันพัฒนาตัดกิ่งไม้ แผ้วถางหญ้าเพ่ือให้สวนสักร่มรื่นและดูสะอาดตาแก่ผู้พบเห็น ซึ่งผม
ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลฯที่ได้ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเจริญให้กับพ่ีน้องชาวต าบลปากกางครับ 
ขอบคุณครับ   

/ที่ประชุม… 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
  
นายฤทธิพล ปานขาว  ประธานสภาฯ    
 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือในที่ประชุมท่านใดจะเสนอหรือมีประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่             
ขอเชิญครับ  
   - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักปลัด เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลปากกาง ตลอดจนผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ที่ได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ส าหรับวันนี้ขอปิดการประชุมครับ  
   

เลิกประชุมเวลา   14.30   น. 
 

   
 (ลงชื่อ) ดวงดาว   ทาขัด  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  

                         (นางสาวดวงดาว   ทาขัด) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากกาง 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
        เมื่อวันที่   5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2564 
 

                                                    (ลงชื่อ) กมลรัตน์   ชลอมเพชร  ประธานกรรมการ 
          (นางกมลรัตน์   ชลอมเพชร) 

 

(ลงชื่อ)        สุรพล  เต็มปัน กรรมการ 
    (นายสุรพล  เต็มปัน) 
 

(ลงชื่อ)       สุพจน์   ทะทอง       กรรมการ/เลขานุการ 
    (นายสุพจน์   ทะทอง) 
 

 
     สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

        เมื่อวันที่   17  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)  ฤทธิพล  ปานขาว   ประธานสภาเทศบาล ฯ 

         (นายฤทธิพล  ปานขาว) 
 



 

 

 


