
 

 

 
การประชมุสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

           วันจันทร์ที่   ๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

     เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 

ผู้มาประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 

 

 
นายบัญชา          สายสืบสวสัดิ์ 
น.ส.พรรณพัชนันท์ อัครมั่นคงวณิช 
นายนิพนธ์          สายสืบสวสัดิ์ 
นายสว่าง           ทัดเทียม 
นายสมชัย           สนธิอัชชรา 
นายธรรมรัตน์      เพชราวุฒไิกร 
นายปิยมิตร         มูลผลา 
นางศิริลักษณ์       พงษ์พานิช 
นายชัยวุฒิ          นาคสินธุ์ 
นายดนัย            เอ่ียมวสันต์ 
นางสาวศศิธร       แต้พานิช 
นายณภัทร          กิตติโกษา 
นายพิชัย            ทรงศักดิ์ศรี 
นายพรศักดิ์         ก่อเลิศรัศม ี
นายจิรชัย            อัมราลิขิต 
นายสิทธิศักดิ์        มูลผลา 
นายวีรวุฒิ           กรกิจโสภณ 
น.ส.เขมณัฏฐ์       รักจรรยาบรรณ 
นางนันท์ธนาภา    เวชเดช  
 

 
ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
 

 
ผู้ลาประชุม     จำนวน  -  คน 
ผู้ขาดประชุม    จำนวน  -  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
-๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
นางนันท์ธนาภา    เวชเดช  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มาครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล  แล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย   
    และเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ครั้งที่ ๑ 
    ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดประชุม
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑ ประจำปี  

พ.ศ.๒๕๖๔  
     ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี) 
     ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมได้พิจารณาอนุมัติใช้แผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๔  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  โดยถือปฏิบัติ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
    เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น                    
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ระเบี ยบวาระที่  ๒  เรื่อ ง รับ รองรายงานการประชุ มสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ครั้งท่ี  ๓  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
-มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่

ครับ  (ไม่มี)  เมื่อไม่มี  ท่านใดแก้ไข  ผมขอผู้รับรองรายงานการประชุม                          
ขอได้โปรดยกมือครับ  (สมาชิกยกมือรับรอง ๑๗ ท่าน) 

 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
 

๘. 
๙. 
 

 

นายวิจัย       อัมราลิขิต 
นายศุภฤกษ์    มูลผลา 
นายประยูร     กิจอริยกุล 
นายปรีชา      กาญจนบัตร 
นางสาวสุภารัตน์  พุทธรักษา 
นางวิบูลย์ศรี       มุสิทธิมณี 
นางอัญชลี         คงทอง 
 
นายเตชทัต        ถิ่นกำเหนิด 
นางสาวอพัชฎา   แจ่มจันทร์ 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
รก.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 



 
     -๓- 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  วาระท่ี ๑  

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายวิจัย     อัมราลิขิต   เรียนประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จะได้เสนอร่าง 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ดังต่อไปนี้ 

        ๑. สถานะการคลัง 
ปั จ จุ บั น เท ศ บ า ล เมื อ งพ นั ส นิ ค ม มี เ งิ น  ฝ า ก ธ น า ค า ร  จ ำ น ว น  
๑๕๔,๕๒๔,๕๓๗.๕๗ บาท  เงินสะสม จำนวน ๑๑๗,๖๖๙,๒๔๙.๘๕ บาท  
ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  ๔๖,๔๐๘,๗๐๗.๑๙ บาท  กันเงินไว้โดยยังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓๐,๓๑๐,๕๙๕.๐๐ บาท และเงินกู้คงค้าง จำนวน 
๒๒,๒๑๐,๖๕๗.๙๕ บาท    

         ๒. การบริหารงบประมาณในปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
    ๑. รายรับจริง    จำนวน ๑๘๑,๗๐๗,๑๑๐.๖๐   บาท ประกอบด้วย   

-หมวดภาษีอากร  จำนวน      ๑,๕๓๐,๘๙๖.๖๕     บาท 
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   

จำนวน        ๑,๓๘๐,๗๕๙.๗๐    บาท 
-หมวดรายได้จากทรัพย์สินจำนวน       ๕,๓๑๐,๐๘๑.๒๔   บาท 
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   

จำนวน        ๒,๕๐๐,๙๙๙.๖๖       บาท 
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน           ๓๓๓,๑๒๕.๐๐     บาท      
-หมวดรายได้จากทุน จำนวน          ๙๒,๕๐๐.๐๐     บาท 
-ภาษีจัดสรร  จำนวน      ๖๙,๖๕๖,๕๖๕.๓๕    บาท 
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน      ๑๐๐,๙๒๙,๑๘๓.๐๐   บาท 

    ๒. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จำนวน     ๑๙,๐๘๒,๔๙๗.๘๐        บาท  

             ๓. รายจ่ายจริง  จำนวน ๑๗๘,๔๓๐,๑๘๖.๒๔ บาท ประกอบด้วย 
    -งบกลาง  จำนวน    ๒๙,๗๕๔,๗๒๓.๙๘         บาท 
    -งบบุคลากร  จำนวน   ๘๒,๙๑๒,๘๘๙.๘๖         บาท  

-งบดำเนินงาน  จำนวน   ๔๐,๙๓๓,๕๕๙.๔๐         บาท 
    -งบลงทุน  จำนวน   ๒๔,๓๒๙,๐๑๓.๐๐       บาท  
      -งบรายจ่ายอื่น  จำนวน          ๐.๐๐       บาท 
    -งบเงินอุดหนุน  จำนวน      ๕๐๐,๐๐๐.๐๐         บาท 
                     ๔.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐให้ระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๙,๐๘๒,๔๙๗.๘๐  บาท 
                     ๕.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๐๕,๔๑๐.๐๐ บาท 
                      



               
 

-๔- 
 

                 ๓. งบเฉพาะการ 
        ปัจจุบันสถานธนานุบาล มีสถานะการคลัง ดังนี้ 
   -รายรับจริง         จำนวน    ๘,๑๘๐,๖๗๔.๔๑      บาท 
 -รายจ่ายจริง         จำนวน         ๒,๐๙๕,๕๖๑.๔๙     บาท 
 -กำไรสะสม         จำนวน         ๖,๐๘๕,๑๑๒.๙๒   บาท 

-กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ       จำนวน                       ๐.๐๐     บาท 
-เงินฝากธนาคาร         จำนวน          ๗,๙๖๕,๗๔๐.๘๗     บาท 
-ทรัพย์รับจำนำ         จำนวน          ๗๓,๒๖๓,๑๐๐.๐๐     บาท 
 

โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 

หลักการ 
คณะผู้บริหาร ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                  

เพ่ือกำหนดนโยบายแนวทางงบประมาณ การประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่าย โดยมีสาระสำคัญ  
ในเทศบัญญัติดังต่อไปนี้  
  
      ๑. ประมาณการรายรับ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ประมาณการ
รายรับตามงบประมาณทั่วไป  จำนวน ๑๙๙,๖๓๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ด
พันสามร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้   
   รายได้จัดเก็บ   

-หมวดภาษีอากร     จำนวน      ๕,๖๔๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จำนวน      ๑,๓๓๓,๕๐๐.๐๐  บาท 
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน      ๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน       ๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน         ๓๖๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
-หมวดรายได้จากทุน    จำนวน  ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน      ๗๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน    ๑๑๓,๑๕๒,๘๐๐.๐๐ บาท 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 
        
                ๒. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ 
จำนวน ๑๙๙,๖๓๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

ด้านบริหารทั่วไป    
    แผนงานบริหารงานทั่วไป              จำนวน          ๓๒,๕๙๓,๓๐๐ บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน             จำนวน   ๖,๐๓๓,๕๐๐ บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม    
    แผนงานการศึกษา              จำนวน         ๘๒,๔๓๗,๒๐๐  บาท 
    แผนงานสาธารณสุข               จำนวน           ๗,๙๓๑,๗๐๐  บาท 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์               จำนวน              ๕๑๕,๘๐๐  บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน               จำนวน         ๑๖,๗๐๔,๐๐๐  บาท 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             จำนวน  ๒,๕๔๔,๐๐๐  บาท 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   จำนวน  ๕,๖๓๓,๔๐๐  บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ    
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    จำนวน         ๑๐,๖๗๔,๐๐๐ บาท 

ด้านการดำเนินงานอ่ืน    
   แผนงานงบกลาง      จำนวน         ๓๔,๕๗๐,๔๐๐ บาท 
 
      ๓.งบเฉพาะการสถานธนานุบาล 
  ๓.๑ ประมาณการรายรับ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  สถานธนานุบาลได้ประมาณการ
รายรับตามงบประมาณทั่วไป  จำนวน ๒๖,๐๓๖,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังนี้  
  หมวดรายได้ 
  -กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด    จำนวน       ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  -ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จำนวน        ๓๕,๐๐๐  บาท 
  -ดอกเบี้ยรับจำนำ    จำนวน          ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  -รายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน          ๑,๐๐๐  บาท 
  หมวดรายได้อื่น 
  -เงินบูรณะท้องถิ่น ๓๐%     จำนวน  ๒,๘๕๐,๐๐๐  บาท 
  -ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ๕๐%  จำนวน  ๔,๗๕๐,๐๐๐    บาท 
  -บำเหน็จรางวัล ร้อยละ ๒๐   จำนวน  ๑,๙๐๐,๐๐๐   บาท 
 
  ๓.๒ ประมาณการรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถานธนานุบาลได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ จำนวน ๑๙,๐๑๗,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ดังนี้ 
  -งบกลาง     จำนวน            ๔,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
  -งบดำเนินงาน     จำนวน           ๒,๓๒๕,๐๐๐ บาท 
  -งบบุคลากร     จำนวน  ๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท
  -งบรายจ่ายอื่น     จำนวน           ๙,๕๗๒,๐๐๐   บาท 
  -งบลงทุน     จำนวน                ๐  บาท 
      ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 



 
-๖- 

 
เหตุผล 

 

      เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                        
พ.ศ.๒๕๖๕เพื่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ร่างเทศบัญญัติจะพิจารณา  ๓  วาระรวดเดียวไม่ได้  ในการ 
ประธานสภาเทศบาล  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล 
    เมืองพนัสนิคมลงมติที่ประชุม  ท่านใดรับหลักการเทศบัญญัติงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖๕ ขอได้โปรดยกมือครับ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เห็นชอบ  ๑๗ ท่าน ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นายนิพนธ์   สายสืบสวัสดิ ์
    ๒.นายสว่าง  ทัดเทียม 
    ๓.นายสมชัย  สนธิอัชชรา 
    ๔.นายธรรมรัตน์    เพชราวุฒิไกร 
    ๕.นายปิยมิตร   มูลผลา 
    ๖.นางศิริลักษณ์   พงษ์พานิช 
    ๗.นายชัยวุฒ ิ   นาคสินธุ์ 
    ๘.นายดนัย   เอ่ียมวสันต์ 
    ๙.นางสาวศศิธร  แต้พานิช 
    ๑๐.นายณภัทร  กิตติโกษา 
    ๑๑.นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี 
    ๑๒.นายพรศักดิ์   ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๓.นายจิรชัย     อัมราลิขิต 
    ๑๔.นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา 
    ๑๕.นายวีรวุฒ ิ    กรกิจโสภณ 
    ๑๖.นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ ์
    ๑๗.น.ส.เขมณัฏฐ์   รักจรรยาบรรณ 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   (ไม่มี) 
มติที่ประชุม    เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  วาระท่ี ๑ 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่๒  พ.ศ.๒๕๕๔  ตามข้อ ๑๐๙  

การนดัประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาเทศบาลนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ครับ 

นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เรียนประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่ ๑  หลังจากประชุมสภา 
    เทศบาลเมืองพนัสนิคม  เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง 
    พนัสนิคม และกำหนดวันแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  

   เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
 
 



 
-๗- 

 
และกำหนดวันประชุมสภาเทศบาลในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  ในวันที่  ๑๓  
สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๕.๐๐ น. โดยสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   
สมัยแรก  ครั้งที่  ๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๔  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
ประกอบด้วย 
๑.นายสิทธิศักดิ์   มูลผลา 
๒.นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี 
๓.นายพรศักดิ์     ก่อเลิศรัศมี 

นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ขอความเห็นชอบสำรวจความพึงพอใจ
ประธานสภาเทศบาล  ของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม   

(กองการเจ้าหน้าที่)  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายประยูร  กิจอริยกุล   เรียนประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบหัวข้อการสำรวจความพึงพอใจ 
    ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ด้วยเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดำเนินการบริหารราชการตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕  
มาตรา ๓/๑ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ นั้น 
 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และตามที่เทศบาลเมืองพนัส
นิคมจะสมัครการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่
ดี จึงต้องขอความเห็นชอบหัวข้อการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพนัสนิคมใน ๕ ภารกิจ และโครงการเด่น 
๒ โครงการ ดังนี้ 

๑) ด้านส่งเสริมการออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ในเขตเทศบาล 

๒) ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (Covid-๑๙) 
๓) ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล 
๔) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 
๕) ด้านความพึงพอใจและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่เทศบาลด้านการ

บริหารของผู้บริหารและการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจัดการและโครงการเด่น  จำนวน ๒ โครงการ  ดังนี้ 

๑) โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๒) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 



 
 

 
-๘- 

นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มี  เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ขอความเห็นชอบ 
    สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของประชาชน   

ขอได้โปรดยกมือครับ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เห็นชอบ  ๑๗ ท่าน ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นายนิพนธ์   สายสืบสวัสดิ ์
    ๒.นายสว่าง  ทัดเทียม 
    ๓.นายสมชัย  สนธิอัชชรา 
    ๔.นายธรรมรัตน์    เพชราวุฒิไกร 
    ๕.นายปิยมิตร   มูลผลา 
    ๖.นางศิริลักษณ์   พงษ์พานิช 
    ๗.นายชัยวุฒ ิ   นาคสินธุ์ 
    ๘.นายดนัย   เอ่ียมวสันต์ 
    ๙.นางสาวศศิธร  แต้พานิช 
    ๑๐.นายณภัทร  กิตตโิกษา 
    ๑๑.นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี 
    ๑๒.นายพรศักดิ์   ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๓.นายจิรชัย     อัมราลิขิต 
    ๑๔.นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา 
    ๑๕.นายวีรวุฒ ิ    กรกิจโสภณ 
    ๑๖.นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ ์
    ๑๗.น.ส.เขมณัฏฐ์   รักจรรยาบรรณ 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   (ไม่มี) 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติขอความเห็นชอบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
    ในการให้บริการของประชาชน   
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    (กองสาธารณสุขฯ)  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายประยูร  กิจอริยกุล   เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายประจำปี  

พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากปั้มน้ำบาดาลโรงฆ่าสัตว์ที่
ใช้ล้างทำความสะอาดบริเวณโรงฆ่าสัตว์  มีอายุการใช้งานมานานชำรุด กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้งานดังกล่าวโดย
เร่งด่วน  จึงขอโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔  รายละเอียดในการโอนเงินงบประมาณมีดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
 

    -๙- 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบดำเนินการ 
ค่าวัสดุ 
วัสดุเครื่องแต่งกาย   จำนวน   ๒๕,๐๐๐   บาท 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์)  

จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล ขนาดไม่ต่ำกว่า  ๑  แรงม้า 
    จำนวน ๑  เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
    เพ่ิมเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๑๗ ของเทศบาลเมือง 

พนัสนิคม 
  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔             
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด             
ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี  ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุมขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอได้โปรดยกมือครับ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เห็นชอบ  ๑๗  ท่าน ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ ์
    ๒.นายสว่าง ทัดเทียม 
    ๓.นายสมชัย สนธิอัชชรา 
    ๔.นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร 
    ๕.นายปิยมิตร  มูลผลา 
    ๖.นางศิริลักษณ์  พงษ์พานิช 
    ๗.นายชัยวุฒ ิ  นาคสินธุ์ 
    ๘.นายดนัย  เอ่ียมวสันต์ 
    ๙.นางสาวศศิธร แต้พานิช 
    ๑๐.นายณภัทร กิตติโกษา 
    ๑๑.นายพิชัย ทรงศักดิ์ศรี 
    ๑๒.นายพรศักดิ์ ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๓.นายจิรชัย   อัมราลิขิต 
 



 
 
 

-๑๐- 
    ๑๔.นายสิทธิศักดิ์ มูลผลา 
    ๑๕.นายวีรวุฒ ิ  กรกิจโสภณ 
    ๑๖.นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์ 
    ๑๗.น.ส.เขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
นายบัญชา      สายสืบสวัสดิ์  ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
มติที่ประชุม    เห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    (กองการศึกษา  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายประยูร  กิจอริยกุล   เรียนประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวด 
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดทำเอกสารสำหรับ 
    กองการศึกษา, ใช้จัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพี่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    โอนลด 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    งบดำเนินงาน 
    ค่าใช้สอย 
                 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
                 (โครงการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์) งบประมาณตั้งไว้  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
                 คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท   โอนลด ๔๐๕,๐๐๐ บาท 
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  หมวดครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน  ๓๔,๐๐๐  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ 

 ๑๗,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม แก้ ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๔ ประจำปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๑ 

    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
                 หมวดครุภัณฑ์ 
                 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน  ๕๑,๐๐๐  บาท  



 
 
 

-๑๑- 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐
บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพ่ิมเติม แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๑ 

   งานระดับมัธยมศึกษา 
           งบลงทุน 
        หมวดครุภัณฑ์ 
          ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
          จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน  ๓๒๐,๐๐๐  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน 
จำนวน ๒๐ เครื่องๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๑๒ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ กร
ปกครองท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลดที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี  ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุมขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอได้โปรดยกมือครับ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เห็นชอบ  ๑๗  ท่าน ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นายนิพนธ์   สายสืบสวัสดิ ์
    ๒.นายสว่าง  ทัดเทียม 
    ๓.นายสมชัย  สนธิอัชชรา 
    ๔.นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร 
    ๕.นายปิยมิตร   มูลผลา 
    ๖.นางศิริลักษณ์   พงษ์พานิช 
    ๗.นายชัยวุฒ ิ   นาคสินธุ์ 
    ๘.นายดนัย   เอ่ียมวสันต์ 
    ๙.นางสาวศศิธร  แต้พานิช 
    ๑๐.นายณภัทร  กิตติโกษา 
    ๑๑.นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี 
    ๑๒.นายพรศักดิ์   ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๓.นายจิรชัย     อัมราลิขิต 
    ๑๔.นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา 
    ๑๕.นายวีรวุฒ ิ    กรกิจโสภณ 
    ๑๖.นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ ์
    ๑๗.น.ส.เขมณัฏฐ์   รักจรรยาบรรณ 
 



 
 

           -๑๒- 
 

นายบัญชา      สายสืบสวัสดิ์  ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล       -ไม่มี- 
มติที่ประชุม    เห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี   ๗  เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประธานสภาเทศบาล  โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมือง  ถนนสุขประยูร   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายวิจัย  อัมราลิขิต   เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใช้เงินสะสมโครงการปรับปรุงซุ้มประตู

ทางเข้าเมือง  ถนนสุขประยูร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
เพ่ือดำเนินการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมือง  ถนนสุขประยูร  ซึ่งก่อสร้างมา
เป็นเวลานาน  ปัจจุบันโครงสร้างขาดความมั่นคงแข็งแรงอาจจะเกิดอันตราย
แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา  จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการด่วน  เพื่อความ
ปลอดภัยและแสดงถึงอัตลักษณ์ของเมือง  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  แก้ไขและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๔  หน้า ๓ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 แต่เนื่องจากมิได้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔  โดยเทศบาลเมืองพนัสนิคม มียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้
จ่ายได้  ณ วันที่  ๒  สิงหาคม ๒๕๖๔  จำนวน  ๑๙,๔๓๕,๕๙๖.๐๖  บาท 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 งบลงทุน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 -โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมือง  ถนนสุขประยูร 
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมือง ถนนสุข
ประยูร  ตามแบบแปลนของเทศบาล และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  แก้ไขและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๔ หน้า ๓ ของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม   
 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย              
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง             
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๘ เงินสะสม  ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 



-๑๓- 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่สาธารณภัยเกิดข้ึน 
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ                 
ในระยะยาว 

จึงได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์   ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายวิจัย     อัมราลิขิต   เรื่องซุ้มประตูในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวที่ฉลองสมโภช 
นายกเทศมนตรี   รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์ เราได้ตั้งงบประมาณไว้ประมาณสามล้านเศษ   
    เพ่ือที่จะสร้างซุ้มประตูในเชิงสัญลักษณ์จะแสดงถึงความชงรักภักดีของรัชกาล 
    ที่ ๑๐  แต่เนื่องจากขนาดถนนและความกว้างของซุ้มประตูไม่เป็นไปตาม 
    ข้อกำหนดเพราะว่าทางกรมโยธาธิการกำหนดขนาดที่ชัดเจนว่าต้องไม่ต่ำกว่า 
    นี้จะต้องเป็นขนาดนี้ทำให้เราไม่สามารถดำเนินการได้  เพราะว่าถนนของเรา 
    แคบไปสัก ๒-๓ เมตร  เงินที่เราตั้งงบประมาณไว้ ๓ ล้านเศษ 
    เป็นอันต้องตกไป  หลังจากนั้นเราเห็นว่าซุ้มประตูของเราเก่าสร้างมานับสิบปี 
    อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะตั้งอยู่ตรงนั้นต่อไปเกิดอันตราย ประตูตรงนั้นก็ถูก 

รถชนมาหลายครั้ง ซ่อมแซมมาหลายครั้งก็เห็นว่าเพ่ือความสวยงามเพ่ือ
แสดงอัตลักษณ์ของเมืองผมก็ได้ออกแบบใหม่โดยพระอาจารย์ขวัญชัยเป็น
ผู้ให้ทางช่างด้านศิลปะออกแบบให้หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงอะไร           
หลาย ๆ อย่างออกมาเป็นแบบค่อนข้างที่จะมั่นคง  สวยงาม ก็ได้นำเสนอการ
ขอเงินสะสมที่เคยตกไปสามล้านกว่าบาทมาดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูใหม่
ขึ้นมาก็เสนอที่ประชุมเสนอเพ่ือพิจารณาครับ 

นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ สท.ปิยมิตร  มูลผลา  ครับ 
นายปิยมิตร   มูลผลา   เรียนประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายปิยมิตร  มูลผลา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑ 
    ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานไปยังผู้บริหารว่าเรื่องซุ้มประตูคือเรา 
    ปรับปรุงใช่ไหมครับ ไม่ได้รื้อทำใหม่ใช่ไหมครับ เห็นตั้งงบประมาณไว้ห้าล้าน 
    บาท ขอบคุณครับ 
นายบัญชา      สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิจัย        อัมราลิขิต  รื้อทำใหม่ทั้งหมดครับ เพราะว่าโครงสร้างเดิมค่อนข้างนานแล้ว เรา
นายกเทศมนตรี   มั่นใจในเรื่องของสภาพเหล็กของโครงสร้างและก็ถูกรถชนมา ๒-๓ ครั้ง 
    ด้วยกันก็มคีวามคิดว่าจะต้องรื้อทำใหม่ทั้งหมดเพ่ือโครงสร้างที่แข็งแรงและ 
    มั่นคงต่อไปครับ 
 



 
 

-๑๔- 
 

นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ผมขอมติที่
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซุ้มประตู 
    ทางเข้าเมือง  ถนนสุขประยูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขอได้โปรดยกมือครับ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เห็นชอบ  ๑๗  ท่าน  ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ ์
    ๒.นายสว่าง ทัดเทียม 
    ๓.นายสมชัย สนธิอัชชรา 
    ๔.นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร 
    ๕.นายปิยมิตร  มูลผลา 
    ๖.นางศิริลักษณ์  พงษ์พานิช 
    ๗.นายชัยวุฒ ิ  นาคสินธุ์ 
    ๘.นายดนัย  เอ่ียมวสันต์ 
    ๙.นางสาวศศิธร แต้พานิช 
    ๑๐.นายณภัทร กิตติโกษา 
    ๑๑.นายพิชัย ทรงศักดิ์ศรี 
    ๑๒.นายพรศักดิ์ ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๓.นายจิรชัย   อัมราลิขิต 
    ๑๔.นายสิทธิศักดิ์ มูลผลา 
    ๑๕.นายวีรวุฒ ิ  กรกิจโสภณ 
    ๑๖.นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์ 
    ๑๗.น.ส.เขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
นายบัญชา        สายสืบสวัสดิ์  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
    โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมือง  ถนนสุขประยูร   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี  ๘  เรื่องขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (สถานธนานุบาล) 
    ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายวิจัย     อัมราลิขิต   เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง  โอนงบประมาณเงินช่วยเหลืองบประมาณ 
    รายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                 -๑๕- 
   หลักการ 

ตามท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
แผนงานงบกลาง 

-เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
จำนวน ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการสถานธนานุบาล 

-โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จำนวน  ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบประมาณการราคางานปรับปรุง                        
สถานธนานุบาล เป็นเงิน  ๑๗๕,๐๐๐ บาท และค่าปรับปรุงอาคาร                  
สถานธนานุบาล เป็นเงิน  ๒,๗๐๕,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าทำสตรองรูม  
ระบบไฟฟ้า ย้ายเซฟ ระบบความปลอดภัย และอุปกรณ์สำหรับห้อง
ปฏิบัติงาน และอ่ืน ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นโดยสภาเทศบาลได้ให้ความ
เห็นชอบในการย้ายที่ตั้งอาคารสถานธนานุบาลเรียบร้อยแล้ว 
   เหตุผล 
 สถานธนานุบาลได้ดำเนินการส่งคำร้องขอย้ายสถานธนานุบาล 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสำนักงาน จ.ส.ท. และได้รับ 
การตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ในการย้ายที่ตั้งอาคาร 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จากคณะผู้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อให้มีความปลอดภัย และมีวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีความ
จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น 
-พ้ืนที่สำนักงาน 
-เคาน์เตอร์รับจำนำ 
-พ้ืนที่พักคอยสำหรับประชาชน 
-พ้ืนที่เก็บทรัพย์เบ็ดเตล็ด 
-พ้ืนที่ห้องนิรภัย  ที่มีผนัง  พ้ืน เพดาน ประตูลูกกรงเหล็ก ฯลฯ 

    จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นจากเดิม  ๒,๗๐๕,๐๐๐ บาท 
    เป็น  ๔,๗๒๕,๐๐๐ บาท โดยคิดเป็นค่าออกแบบเป็นเงิน   ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ิมข้ึน  ๑๒๕,๐๐๐ บาท และค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองพนัสนิคม  เพ่ิมข้ึน  ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท จึงต้องโอนงบประมาณเพ่ิมอีก 
๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท 
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนางานด้านการบริการประชาชน  ให้มีประสิทธิภาพ  

และอาคารมีความมั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย  ได้มาตรฐาน  เกิดความปลอดภัย               
ในทรัพย์สินของประชาชน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้  
            โอนลดจำนวน  2,145,000  บาท 

             แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป 
               งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
 
 
 
 



 
 
 

                -๑๖- 
    - ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้ง 
   ไว้ 2,376,000 บาท คงเหลือ 861,774 บาท   โอนลด 198,000 บาท 
   งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 5,035,500 บาท คงเหลือ 1,789,014 
บาท  โอนลด 1,100,000 บาท 
- ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 285,600 บาท  คงเหลือ 
126,180 บาท  โอนลด 88,000 บาท 
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ ง  งบประมาณตั้ งไว้  321,600 บาท  คงเหลือ 
150,083 บาท      โอนลด 100,000 บาท 
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณตั้งไว้ 1,459,500 บาท  คงเหลือ 
255,721 บาท  โอนลด 19,000 บาท 
- ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 107,000 บาท  คงเหลือ 
32,429 บาท โอนลด 18,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป 
งบดำเนินงาน/หมวดค่าตอบแทน 
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท  คงเหลือ 10,000 บาท โอนลด 10,000 บาท 

   งบดำเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย 
- ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยโดยรอบอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมือง
พนัสนิคม) งบประมาณตั้งไว้ 470,400 บาท คงเหลือ 38,400 บาท   โอนลด 
38,400 บาท 
- ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม) งบประมาณตั้งไว้ 960,000 บาท  คงเหลือ 
30,000 บาท  โอนลด 30,000 บาท 
- ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัสนิคม) 
งบประมาณตั้งไว้ 283,400 บาท  คงเหลือ 7,400 บาท  โอนลด 7,400 บาท 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณตั้งไว้ 220,000 บาท  
คงเหลือ 180,800 บาท  โอนลด 150,000 บาท 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการ  จัดงานวันเทศบาล) งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท  คงเหลือ 6,814 
บาท  โอนลด 6,800 บาท 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการ  จัดงานวันสำคัญของชาติและนโยบายของรัฐบาล) งบประมาณตั้งไว้ 
400,000 บาท  คงเหลือ 149,007 บาท  โอนลด 100,400 บาท 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนจักสาน อาหารเมืองพนัส) งบประมาณตั้งไว้ 
180,000 บาท  คงเหลือ 13,020 บาท  โอนลด 13,000 บาท 
 
 



 
-๑๗- 

 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล) งบประมาณตั้งไว้ 
1,000,000 บาท  คงเหลือ 13,214 บาท  โอนลด 13,000 บาท 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น) งบประมาณตั้งไว้ 50,000 
บาท  คงเหลือ 50,000 บาท  โอนลด 50,000 บาท 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.)) งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท  คงเหลือ 10,000 บาท  โอนลด 10,000 
บาท 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ) งบประมาณตั้ งไว้  10,000 บาท  คงเหลือ 10,000 บาท  โอนลด 
10,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

   งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 2,676,000 บาท  คงเหลือ 
819,663 บาท      โอนลด 150,000 บาท 
- ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 67,200 บาท  คงเหลือ 38,832 
บาท      โอนลด 33,000 บาท 
     โอนเพิ่ม จำนวน  2,145,000  บาท 

        แผนงานงบกลาง 
        งบกลาง 
    ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
  - โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จำนวน  2,880,000  
บาท  โอนเพิ่ม  2,145,000  บาท  รวมทั้งสิ้น  5,025,000  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบประมาณราคางานปรับปรุงสถานธนานุบาล  เป็นเงิน  300,000  
บาท  และค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล  เป็นเงิน  4,725,000  บาท  เป็นค่าทำสตรองรูม  ระบบไฟฟ้า  
ย้ายเซฟ  ระบบความปลอดภัย  อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน  พ้ืนที่สำนักงาน  เคาน์เตอร์รับจำนำ  พื้นที่พักคอย
สำหรับประชาชน  พ้ืนที่เก็บทรัพย์เบ็ดเตล็ด  พ้ืนที่ห้องนิรภัย  ที่มีผนัง  พ้ืน  เพดาน  ประตูลูกกรงเหล็ก                   
และอ่ืนๆ  ฯลฯ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2563  หมวด 2  ข้อ 14 (2)  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน  ได้แก่  งบลงทุน  ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว  และหมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 

 



 

-๑๘- 
 
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายวิจัย      อัมราลิขิต   เรียนประธานสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพงบประมาณในการก่อสร้าง
นายกเทศมนตรี   สถานธนานุบาล ซึ่งเราจะย้ายที่เก่าไปอยู่สถานที่แห่งใหม่คือห้องสมุดตรงข้าม
    สาธารณะตลาดใหม่ ซึ่งเราได้ดำเนินการผ่านงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔  

ไปแล้ว  หลังจากที่เราได้ตั้งงบประมาณในเบื้องต้นที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ 
๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างและเป็นค่าออกแบบรวมกันและเราก็เสนอ
เพ่ือให้คณะกรรมการ จ.ส.ท.ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณา
แบบในเบื้องต้น  ผลปรากฏว่าทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเราคง
จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของสตองรูมและในเรื่องของอาคารสถานที่อีก
หลายส่วนตามที่ญัตติได้เสนอไปทำให้เราจะต้องออกแบบเพ่ิมเติมและเพ่ิม
งบประมาณในการที่จะทำสตองรูมเพ่ือให้มีความมั่นคงและก็ทำสถานที่ให้
เหมาะสมที่จะรองรับผู้ที่มาใช้บริการโชคดีที่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ปีนี้เกิดโควิดทำให้
เรามีเงินในโครงการต่าง  ๆ สามารถที่จะโอนเงินจากโครงการต่าง  ๆ  เข้ามา  
สมทบเพ่ิมเติมขึ้นในยอดรวม ๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท เพ่ือที่สามารถที่จะสร้าง
สถานธนานุบาลที่ได้มาตรฐานมีความมั่นคงและสามารถที่จะรองรับการ
ให้บริการของประชาชนได้เพราะว่าพ้ืนที่ตรงนั้นก็น่าที่จะเหมาะสมที่สุด                 
มีพ้ืนที่บริเวณที่จอดรถที่เก่าอยู่กลางตลาดเก่าเป็นที่แออัดไม่สามารถที่จะ
รองรับในการจอดรถได้เสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ผมขอมติที่
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (สถานธนานุบาล) ขอได้โปรดยกมือครับ 
นางนันท์ธนาภา  เวชเดช  เห็นชอบ ๑๗ ท่าน  ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นายนิพนธ์   สายสืบสวัสดิ ์
    ๒.นายสว่าง  ทัดเทียม 
    ๓.นายสมชัย  สนธิอัชชรา 
    ๔.นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร 
    ๕.นายปิยมิตร   มูลผลา 
    ๖.นางศริิลักษณ์   พงษ์พานิช 
    ๗.นายชัยวุฒ ิ   นาคสินธุ์ 
    ๘.นายดนัย   เอ่ียมวสันต์ 
    ๙.นางสาวศศิธร  แต้พานิช 
    ๑๐.นายณภัทร  กิตติโกษา 
    ๑๑.นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี 
    ๑๒.นายพรศักดิ์   ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๓.นายจิรชัย     อัมราลิขิต 
    ๑๔.นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา 
    ๑๕.นายวีรวุฒ ิ    กรกิจโสภณ 
    ๑๖.นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ ์
    ๑๗.น.ส.เขมณัฏฐ์   รักจรรยาบรรณ 
 
 



 
 

-๑๙- 
นายบัญชา        สายสืบสวัสดิ์  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ  (ไม่มี)  
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติโอนเงินงบประมาณเงินช่วยเหลือ 
    งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระท่ี  ๙  เรื่อง ญัตติอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  

ขอเชิญ สท.ธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  ครับ 
นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
    เขต ๑  ผมก็อยากสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร 
    เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนชิโนฟาร์มพอดีมีชาวบ้านมาสอบถามผมว่ามีชื่ออยู่ 
    นอกเขตเทศบาลแต่มีทะเบียนการค้าในเขตเทศบาลทำมาหากินอยู่ในเขต 
    เทศบาลเมืองพนัสนิคมสอบถามผมมาพอที่จะอนุโลมให้เขาได้ฉีดวัคซีน  

ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิจัย    อัมราลิขิต   เรียนประธานที่เคารพ  เรื่องวัคซีนชิโนฟาร์มผมอยากจะเรียนว่าทุก
นายกเทศมนตรี   คนคงเข้าใจว่าการที่เราจองไปทั้งหมด ๓,๐๐๐ คน  เพราะเรามีเหตุและผล 
    เรามีประชากรอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ประมาณ  ๘,๐๐๐ เศษๆ  รัฐบาล 
            ประกาศว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น ๗๐  
            เปอร์เซ็นต์ ถือว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ จาก ๘,๐๐๐ เศษประมาณ ขาด ๒,๔๐๐  

ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจากรัฐบาลผมเหลือขาดเผื่อเหลือจองไป ๓,๐๐๐ คน จาก    
๒,๔๐๐ ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีเหลือ ๒๐๐-๓๐๐ โดส โชคดีที่ว่าชิโนฟาร์มเขา
กำหนดให้บริจาคให้ชิโนฟาร์ม ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คือ ๓๐๐ คน ซึ่ง ๓๐๐ คนทาง
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะคืนมาให้เราหมายความว่าเราจะได้ ๓,๐๐๐ กับ 
๓๐๐ คน ชิโนฟาร์มระบุไว้หลายกลุ่มคนด้วยกัน ผมให้สมาชิกสภาเทศบาลไป
สอบถามคนที่สมาชิกสภาเทศบาลได้รายชื่ออยู่ในมือแล้วก็ต้องมาตรวจสอบว่า
บุคคลพวกนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้จองที่ไหนหรือเปล่า จองอสม. รพสต. เทศบาล
แล้วเราคงจะต้องคัดชื่อออก คนที่จองแล้วจะมีการเรียกชื่อให้ไปฉีดวัคซีน ใน
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลพนัสนิคมมีการ
ประกาศออกไปแล้วว่าสำหรับบุคคลที่จองในหมอพร้อมซึ่งไม่ใช่อายุ  ๖๐ ปี 
หรืออยู่ใน ๗ กลุ่มโรคเสี่ยงก็สามารถ Walk-inเข้ามาลงทะเบียนได้ คนที่จะ
ลงทะเบียนได้ก็คือที่จองอยู่ในหมอพร้อมหรือใน รพสต.หรือเทศบาลตั้งแต่
เดือน มิถุนายน จนกระทั่งถึงต้นเดือนกรกฎาคมสามารถจะมาฉีดวัคซีนได้             
ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยังไม่หมด ผมม่ันใจว่าทางรัฐบาลจะส่งวัคซีนมา 
๓,๓๐๐ คน  ผมก็ตั้งเข้าไว้ว่า ๑.คนที่ยังไม่ลงทะเบียนในหมอพร้อม คนยังไม่
ลงทะเบียนที่ไหนก็ตามเราก็จะฉีดวัคซีนให้เฉพาะคนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ 
ทั้งหมด ซึ่งผมม่ันใจว่ามีวัคซีนเหลือ ผู้ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัส
นิคมแต่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมและไม่ได้ลงทะเบียน
หมอพร้อมกับลงใน รพสต.ลงทะเบียนเทศบาลฯ เราก็ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ 
เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำถามว่าเปิดกว้างไม่เช็ค ๕,๐๐๐ ก็ไม่พอเราจะต้องทำ 



 
-๒๐- 

 
อย่างละเอียด ต้องการเช็คทุกคนที่ส่งชื่อเข้ามา สมาชิกสภาเทศบาลคนละ
ประมาณ ๖๐ คน เกือบ ๑,๐๐๐ คน ผู้สูงอายุ ๒,๐๐๐กว่าคน คัดอีกที่ยังไม่ได้
ฉีดมีใครบ้างจะต้องเช็คทุกคนเลย ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ คนไทยฉีดให้หมดก่อน คน
ต่างด้าวที่ เหลือตรงนี้ขอเวลานิดหนึ่ งอย่าเพ่ิงไปรับปากว่ามีวัคซีนเหลือ
ผู้ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ถ้ามีวัคซีนเข้ามาผมจะเพ่ิม
ให้กับทางสมาชิกสภาเทศบาลเรื่อย ๆ เพราะว่าตอนนี้รอบแรก ๑,๐๓๐ คน 
ยังไม่ส่งมาให้เราเลยไปเปิดเจอว่าให้ฉีควัคซีนได้ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จะส่งวัคซีนให้เทศบาลเมืองพนัสนิคม ทางผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯได้แจ้ง
ว่าได้รับวัคซีนในวันที่  ๑๙   สิงหาคม ๒๕๖๔  ผมก็ได้ประสานงานกับ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคมไปเรียบร้อย ๒๕๖๔ ซึ่งทางโรงพยาบาล
พนัสนิคมจะกำหนดฉีควัคซีนให้เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ในวันที่  ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ขอบคุณครับ 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์ ครับ 
นายดนัย    เอี่ยมวสันต์   เรียนประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายดนัย   เอี่ยมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑ 
    ผมอยากจะสอบถามผ่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องการปิดตลาด 

ถนนเกาะกลาง ถนนสระตราง ไม่ทราบว่าการปิดตลาดปิดไปแล้วในขั้นตอน
ต่อไปจะดำเนินการอย่างไร  ทางถนนบ้านเกาะกลางช่วงนี้ถนนจะโล่งจะว่าง
แล้ว ผมอยากจะฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยซ่อมแซม
ตะแกรงเหล็กตรงท่อระบายน้ำซึ่งชำรุดแล้ว บางครั้งช่วงหน้าฝนตกลงมามี
เศษขยะเข้าไปในท่อระบายน้ำทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันได้ทางแม่ค้าตรงตึก
ตรงข้ามสระน้ำเป็นแม่ค้าขายไก่สดก็ได้แจ้งมา เรื่องท่อระบายน้ำตรงหน้าเขา
อุดตันมาหลายเดือนแล้ว ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร
เรื่องรถดูดโคลนเลนไปช่วยดูดโคลนเลนบริเวณนั้นด้วยครับ   
ขอบคุณมากครับ 

นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิจัย      อัมราลิขิต   เรื่องการปิดตลาดบ้านเกาะกลางเหตุที่ปิดเพราะว่าแม่ค้าติด 
นายกเทศมนตรี   Covid-๑๙ จาก ๒-๕ ราย เพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องปิด หลายคนถามว่า 
    จะปิดแล้วทำไมไม่ปิดสิ่งที่เราไม่ปิดเลยให้โอกาสผู้ประกอบการร้านค้าได้ขาย 
    ของและระบายของเก่าที่ สต๊อกสินค้าไว้ ๒ วัน  เพิ่งปิดเป็นวันแรกในวัน  
    จันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ หลังจากปิดแล้วเราจะมีมาตรการที่จะทำความ  
    สะอาด ๒ วัน  ซึ่งผมได้คุยกันแล้วว่าครั้งแรกจะประกาศปิด ๓ วัน แต่มองว่า 
    มีเหตุการณ์ที ่Swab แล้วมคีนเป็นมากข้ึนจะทำให้ ๓ วันไม่พอแต่ผมคิดว่า   
    ๒ วัน เราล้างตลาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไปและเราจะดูผล Swab จากคนที่มีภาวะ 
    เสี่ยงใกล้เคียงใกล้ชิดกับคนติดเพ่ิมขึ้น เราคาดว่าจะเปิดตลาดในวันพฤหัสบดี 
    ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ ก็แจ้งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล            
    ไดท้ราบ 
 
 
 



 
 
 

-๒๑- 
 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ สท.เขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ  ครับ 
นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ เรียนท่านประธานสภาและท่านผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
    เขต ๑ ขอเรียนแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้าน บริเวณโรงรับจำนำ 

ตรงตลาดสดเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เนื่องจากบริเวณนั้นมีน้ำท่วมขังบ่อย
เวลาฝนตกหนักทางชาวบ้านแจ้งว่าท่อระบายน้ำอุดตัน  ฝากท่านผู้บริหาร
ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มี  การประชุม
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้ก็ครบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   

ท่านผู้บริหาร  เลขานุการสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ 
ทุกท่านที่มาประชุมกันในวันนี้   ผมขอปิดประชุมครับ 

 
            .............................................. 

ปิดประชุม  เวลา ๑๕.๓๐  น. 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
 
     (นางสาวปฐมาวดี  พิริยะตะกุล) 
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
     (นางสาวจินตนา   รอดอารมย์) 
       หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 
    (ลงชื่อ)     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
     (นางนันทธ์นาภา   เวชเดช) 
              ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 
 
      
 
 

 
 
 
 



 
 
 

-๒๒- 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
เมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่   ๑ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่  ๙  สิงหาคม                     
พ.ศ.๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เวลา ๑๕.๐๐ น.  เรียบร้อยแล้ว รับรองว่าข้อความ             
ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว ถูกต้อง  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานในครั้งนี้แล้ว 
 
    ลงชื่อ           ประธานกรรมการ 
 

    (นายดนัย   เอี่ยมวสันต์)    
 
 

ลงชื่อ  
    (นายสมชัย  สนธิอัชชรา)        กรรมการ 
 

 
ลงชื่อ      กรรมการและเลขานุการ 
     (นายสว่าง    ทัดเทียม)  
 
 
ลงชื่อ      ประธานสภาเทศบาล 
   (นายบัญชา      สายสืบสวัสดิ์)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




