
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 
วันที่  14  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑0.0๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย  
................................... 

 รายชื่อผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายนวพล     อินทร์คล้าย ประธานสภาเทศบาลฯ นวพล     อินทร์คล้าย  
๒ นายสมบัตร  นันทเกษมกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลฯ สมบัตร   นันทเกษมกาญจน์  
๓ นายชัยเชษฐ     พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีฯ ชัยเชษฐ     พัฒนะพิชัย  
๔ นายปฐมพงศ์   กาญจนไตรภพ รองนายกเทศมนตรีฯ ปฐมพงศ์   กาญจนไตรภพ  
๕ นายณัทธภัทร  หนูขาว รองนายกเทศมนตรีฯ ณัทธภัทร  หนูขาว  
๖ นายชลัช        ชื่นใจ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ชลัช        ชื่นใจ  
๗ นายวิรัตน์      ทองนุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ วิรัตน์      ทองนุ่ม  
๘ นายวุฒิ         วุฒิเอก สมาชิกสภาเทศบาลฯ วุฒิ         วุฒิเอก  
9 นายชาญ       หว่งสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชาญ       หว่งสัตย์  

๑0 นายสุเชาว์     วิเศษสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุเชาว์     วิเศษสิงห์  
11 นายสมยศ     นาคโชติ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ สมยศ     นาคโชติ  
11 นายโกมล      หนูขาว สมาชิกสภาเทศบาลฯ โกมล      หนูขาว  
๑2 นายพงษ์ศักดิ์  โรจนเศรษฐการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พงษ์ศักดิ์  โรจนเศรษฐการ  
๑3 นายทวีชัย      จำเริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทวีชัย      จำเริญ  
๑4 นายจายุศักดิ์   แย้มอาษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ จายุศักดิ์   แย้มอาษา  
๑๕ นายนิติรัฐ      ธนะสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นิติรัฐ      ธนะสมบูรณ์  

16 นางสาวหทัยวัลลภ์  คนตรง หัวหน้าสำนักปลัดฯ/เลขานุการ หทัยวัลลภ์ คนตรง  
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเอกวุฒิ    สุภัควชิรกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ -  ติดภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  -๒- 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายปลอด      ใจน้ำ ผอ.กองช่าง ปลอด       ใจน้ำ  
๒ นางเขมวดี       สุขสมัย ผอ.กองคลัง เขมวดี      สุขสมัย  
3 นางสาวนุสรา   เพิ่มพูนสินทรพัย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นุสรา       เพ่ิมพูนสินทรัพย์  
4 นางจรัสศรี      คุ้มอยู่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จรัสศรี      คุ้มอยู่  
6 นางณภัทร       ภิญโญวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ณภัทร       ภิญโญวิจิตร  
7. นางภัคฐ์จิรา    เชิงฉลาด พนักงานทั่วไป ภัคฐ์จิรา     เชิงฉลาด  

                                               บันทึกการประชุมสภา 
 

นางสาวหทัยวัลลภ์ คนตรง - บัดนี้ ท่านสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา จุดเทียน 
เลขานุการสภาฯ     ธูป บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
     ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 ขอเชิญค่ะ  
 

นายนวพล อินทร์คล้าย               - สวัสดีครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้วผม 
ประธานสภาเทศบาลฯ                 ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายนวพล  อินทร์คล้าย  - ด้วยเทศบาลตำบลบ่อพลอย มีเรื่องท่ีจะต้องปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
                
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  

   30 กันยายน 2564 
นายนวพล  อินทร์คล้าย           - ขอให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ              สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุก 

   ท่านทราบแล้ว 
 

- มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข ขอเชิญครับ 
 

- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อความ ก็ขอได้โปรดยกมือรับรองรายงานการ 
  ประชุมสภาฯ ด้วยครับ 

                                     

มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ จำนวน 11 ท่าน 
    ๑. นายวิรัตน์         ทองนุ่ม  
    2. นายสมบัตร       นันทเกษมกาญจน์    
                                     3. นายวุฒิ            วุฒิเอก 
    4. นายสมยศ       นาคโชต ิ
          5. นายชาญ          ห่วงสัตย ์
                                       6 .นายสุเชาว์         วิเศษสิงห์       
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                    7. นายโกมล          หนูขาว 
    8. นายทวีชัย         จำเริญ 
                                       9. นายพงษ์ศักดิ์     โรจนเศรษฐการ 
                                      10. นายจายุศักดิ์    แย้มอาษา 
    11. นายนิติรัฐ        ธนะสมบูรณ์ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

นายนวพล  อินทร์คล้าย         - ขอเชิญผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย  -  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พ.ศ. ๒๕65 เพ่ือใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย นั้น 

     แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ มีรายจ่ายที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณใน หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงจำเป็นต้องขออนุมัติ 
จากสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ ข้อ 29 "การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น" 
เหตุผล 

แต่เนื ่องจากงบประมาณที่ตั ้งไว้ มีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ในการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย โดยมีรายการ ดังนี้ 

    ข้อความเดิม 
     1.หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้  

2,500,000.-บาท จัดซื้อรถกระเช้า   เพ่ือจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ  
ปริมาตรกระบอก 5,193 ซีซี กำลังแรงม้าสูงสุด 150 แรงม้า         จำนวน 1 คัน 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวรถยนต์ 
    1.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
    1.2 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อน 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อม 
          กะทะล้อ 1 ชุด เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
    1.3 ติดตั้งวิทยุ CD พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
    1.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต 
    1.5 มีเข็มขัดนิรภัย (Safety belt) แบบ 3 จุดที่นั่ง พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติ 
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   1.6 กระจกประตูช้าย - ขวา ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุม 
2. เครื่องยนต ์
    2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวนกระบอกสูบ 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ  
          5,193 ซีซี มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.2315-2551 
    2.2 มีกำลังสูงสุด 150 แรงม้า   
3. ระบบส่งกำลัง 
    3.1 คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต 
    3.2 เกียร์ธรรมดา เดินหน้า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร ์
4. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 
    4.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต (ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  
          100 ลิตร) 
5. ระบบเครนไฮดรลิค กระเช้า และอ่ืน ๆ 
    5.1 สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
    5.2 พ้ืนสร้างด้วยเหล็กอย่างดี ความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
    5.3 ผนังด้านข้างสร้างด้วยเหล็กหนา 3 มิลลิเมตร 
    5.4 กล่องเก็บอุปกรณ์ตลอดแนวความยาว 
    5.5 ฐานบูมและแขนยกกระเช้าสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 
    5.6 เครนสามารถควบคุมการทำงานได้จากทั้งด้านล่างและด้านบนกระเช้า 
6. ระบบไฟฟ้า 
    6.1 ใช้ไฟฟ้าระบบ 24 โวลท์ 
    6.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แอมแปร ์
    6.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์ 
    6.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 60 แอมแปร์/ชั่วโมง  
           จำนวน 2 ลูก 
    6.5 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 
7. ระบบเครนไฮดรลิค กระเช้า และอ่ืน ๆ 
    7.1 สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
    7.2 พ้ืนสร้างด้วยเหล็กอย่างดี ความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
    7.3 ผนังด้านข้างสร้างด้วยเหล็กหนา 3 มิลลิเมตร 
    7.4 กล่องเก็บอุปกรณ์ตลอดแนวความยาว 
    7.5 ฐานบูมและแขนยกกระเช้าสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 
    7.6 เครนสามารถควบคุมการทำงานได้จากทั้งด้านล่างและด้านบนกระเช้า 

- เป็นครุภัณฑ์ที ่ไม ่ม ีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ของกอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ    จึงต้องสอบถามราคาจากท้องถิ่น และมี
คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรครุภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง 
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ข้อความใหม่ 
1.งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 

2,500,000.-บาท เพ่ือจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า  5,193 ซีซี กำลังแรงม้าสูงสุด 150 แรงม้า จำนวน  1 คัน 

 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวรถยนต์ 
     1.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
     1.2 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อน 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อม 

 กระทะล้อ 1 ชุด เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
     1.3 ติดตั้งวิทยุ CD พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
     1.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต 
     1.5 มีเข็มขัดนิรภัย (Safety belt) แบบ 3 จุดที่นั่ง พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติ 
     1.6 กระจกประตูช้าย - ขวา ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุม 
2. เครื่องยนต์ 
     2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวนกระบอกสูบ 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ 
  ไม่น้อยกว่า 5,193 ซีชี มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.2315-2551 
     2.2 มีกำลังสูงสุด 150 แรงม้า เครื่องยนต์กับตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน 
3. ระบบส่งกำลัง 
     3.1 คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต 
     3.2 เกียร์ธรรมดา เดินหน้า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร ์
4. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต (ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร) 
5. ระบบไฟฟ้า 
     5.1 ใช้ไฟฟ้าระบบ 24 โวลท์ 
     5.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์ 
     5.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท ์
     5.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 60 แอมแปร์/ชั่วโมง 2 ลูก 
     5.5 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 
6. ระบบไฮดรอลิกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอ่ืนๆ 
     6.1 สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
     6.2 พ้ืนสร้างด้วยเหล็กอย่างดี ความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
     6.3 ผนังด้านข้างสร้างด้วยเหล็กหนา 3 มิลลิเมตร 
     6.4 กล่องเก็บอุปกรณ์ตลอดแนวยาว 
     6.5 ฐานบูม และแขนยกกระเช้าสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร 
     6.6 กระเช้าสามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งด้านล่างและด้านบนกระเช้า 
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     6.7 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ เป็นรถยนต์ 

 บรรทุกที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก.  
 หรือ ISO 9001-2015  ISO 14001-2015 และได้รับอนุญาตประกอบ 
 กิจการโรงงาน (รง4.) ชนิดโรงงานลำดับ 77 (1)(2) โดยมีเอกสารหนังสือ 
 แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย 

     6.8 ระบบกระบอกไฮดรอลิก ต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก. 975-2538 เป็น 
 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001-2015  
 และ ISO 14001-2015  

     6.9 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย mit  (made in thailand) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี 
 กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  
 สำนักงบประมาณจึงต้องสอบถามราคาจากท้องถิ่น และมีคุณสมบัตินอกเหนือ 
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ 
 กองช่าง 

๓.ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ ๒9 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

นายนวพล  อินทร์คล้าย   - ตามท่ีผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญครับ 
      - ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถาม ก็ขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

คำชี้แจงงบประมาณ โปรดยกมือด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม    - มีสมาชิกสภาฯ ยกมืออนุมัติจำนวน 11 ท่าน 
        ๑. นายวิรัตน์         ทองนุ่ม  
        2. นายสมบัตร       นันทเกษมกาญจน์    

                                     3. นายวุฒิ            วุฒิเอก 
        4. นายสมยศ   นาคโชติ 
              5. นายชาญ          ห่วงสัตย์ 
                                           6 .นายสุเชาว์         วิเศษสิงห์              
                        7. นายโกมล          หนูขาว 
                                           8. นายทวีชัย         จำเริญ 
                                           9. นายพงษ์ศักดิ์     โรจนเศรษฐการ 
                                          10. นายจายุศักดิ์    แย้มอาษา 

    11. นายนิติรัฐ        ธนะสมบูรณ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

นายนวพล  อินทร์คล้าย         - ขอเชิญผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 

นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย   - ตามท่ีเทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี 

การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 3 นั้น 
    หลักการ 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ ข้อ ๒๗ "การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น" 

 

เหตุผล 
แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ มีรายจ่ายที่มีความจำเป็นต้องขอโอนลดและขอ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีความจำเป็นเร่งด่วน 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอยในการขอโอนลด และขอ
ตั้งเป็นรายการใหม่ โดยมีรายการ ดังนี้ 

 

รายการที่ขอโอนลด 
     1. หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 180,000.-บาท โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ของเทศบาลตำบล   
บ่อพลอย โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่      
ค่าอุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการ และใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำ
โครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น) จำนวนที่ขอโอนลด 32,400.-บาท 
รายการที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

1.หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทครุภัณฑ์เครื ่องพิมพ์ เพื ่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500.-บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
งานสาธารณสุข 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- เป็นอุปกรณ์ที ่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ

นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ    ต่อนาที (ipm)  
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- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ  
600 x 1,200 dpi 
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  

– สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
     - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 

- สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  

1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่าย 
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งจ่าย

จากเงินงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน) โดยขอโอนเพิ่ม 7,500.-บาท  

2. หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ
ละ 24,900.-บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
  1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
  2) ราคาที่กำหนดเป็น ราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000  
      บีทยีู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด 
      ไฟฟ้า เบอร์ 5 
  4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ 
      หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
  5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเชอร์ 
  6) การจดัซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ  
      พิจารณา ด้านราคาแล้วเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ  
      เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
       (1) แบบติดผนัง ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้ม 
            ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
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-ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม  2564  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยขอโอนเพิ่ม 24,900.-บาท  

        

จำนวนที่ขอโอนลด    24,9๐๐.- บาท 

จำนวนที่ขอโอนเพิ่ม 24,9๐๐.- บาท 

๓.ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

      

นายนวพล อินทร์คล้าย  - ตามท่ีผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับ 
    - ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถาม ก็ขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบลงมติอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ท่าน 

    ๑. นายวิรัตน์         ทองนุ่ม  
    2. นายสมบัตร       นันทเกษมกาญจน์    
                                     3. นายวุฒิ            วุฒิเอก 
    4. นายสมยศ       นาคโชต ิ
          5. นายชาญ          ห่วงสัตย ์
                                       6 .นายสุเชาว์         วิเศษสิงห์              
                    7. นายโกมล          หนูขาว 
                                       8. นายทวีชัย         จำเริญ 
                                       9. นายพงษ์ศักดิ์     โรจนเศรษฐการ 
                                      10. นายจายุศักดิ์    แย้มอาษา 
    11. นายนิติรัฐ        ธนะสมบูรณ์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปี พ.ศ.2564 
 

นายนวพล อินทร์คล้าย         - ขอเชิญผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย  1.ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย       - จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ่อพลอยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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     1.1 เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
     1.2 เทศบาลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ ของแผนและสามารถ 

ดำเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้ 
 

การ
ดำเนินงาน 

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
2563 

แผนการ
ดำเนินงาน 

2563 

เทศบัญญัติ 
2563 

ดำเนินการ
ได้จริง 

 

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
2564 

แผนการ
ดำเนินงาน 

2564 

เทศบัญญัติ 
2564 

ดำเนินการ
ได้จริง 

จำนวน
โครงการ 

156 81 81 68 152 80 80 59 

ร้อยละ - 51.92 51.92 83.95 - 52.63 52.63 62.50 
 

     1. จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เฉพาะปี 2564 มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี พ.ศ.2563 สาเหตุเนื่องมาจาก 
    - โครงการ/กิจกรรมเดิมที่ประชาคมได้มีการนำมาแก้ไขและตอบสนอง 
ปัญหาให้กับประชาชน 
 2. ตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง ของงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 มีจำนวนที่น้อยกว่า ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2563 สาเหตุเนื่องจาก 
     - โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากมี 
สถานการณ์โควิด 19 

 

    2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/ 

กิจกรรมและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ในการพัฒนาและ 
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ 
พัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สรุปได ้
- การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและสมาชิกสภา 
      เทศบาลตำบลบ่อพลอย  
      ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับ “พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 60.90 
 

- การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
      ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับ “พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 72.86 

 

- การประเมินความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
      ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับ “พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 74.00 
 

 

- การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

      ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับ “พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 71.31 
 

- การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับ “พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 88.97 
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      จากการสำรวจความพึงพอใจ จะแสดงเห็นว่า ประชาชนมีความพอใจ 
อยู่ในระดับเกณฑ์ปานกลาง และโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) จำนวน 152 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคม 
ท้องถิ่นและประชาคมเมืองแล้ว เทศบาล 

3.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
       เทศบาลตำบลบ่อพลอย  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับ 

ประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ท่ีต้องการให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อ 
เทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้น 
เทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตก  กังวล  
และเกิดความไม่พอใจในที่สุด  

4.  ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล 
     4.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนนิงานของเทศบาล  มีดังนี้ 
ปัญหา 
     1)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก  
     2)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก   
อุปสรรค 
     ๑)  เทศบาลตำบลบ่อพลอยมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด   

   
           4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

           มีดังนี้ 
     ปัญหา 

       1)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา   
      2)  เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

     อุปสรรค 
      ๑)  เทศบาลตำบลบ่อพลอยมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
      2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง 
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด  
และตั้งจ่ายรายการใหม่      

5.  ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย  มีระดับ

ความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมี
ความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
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          5.๑  การดำเนินงานของเทศบาล 
          ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้อง 
กัน   

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นควรพิจารณางบประมาณและ
คำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที ่จะบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น                                

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม 
โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนมากที่สุด เช่น     การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา  การขาดแคลนน้ำ
ในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี 
     5.๒  การบริการประชาชน 

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  
มีจุดบริการและเก้าอี ้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที ่คอยให้
คำแนะนำท่ีดี    

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ ้น  เพื ่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

๓)  ควรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลตำบลบ่อพลอยสามารถ

ดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

นายนวพล อินทร์คล้าย  - ตามท่ีผู้บริหารฯชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
     

นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย  - ผมขอเพ่ิมเติมนิดหน่อยนะครับ ปัญหาอุปสรรคของเทศบาลที่ได้สรุปออกมาเป็นข้อๆ 
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ตามท่ีท่านสมาชิกดู พอจะได้รู้มาบ้างแล้วนะครับ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา เนื่องจากประสบกับปัญหาในช่วงโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถ 
ดำเนินงานได้ครบทุกโครงการ และในเรื่องของการโอนลดโอนเพิ่มนั้น มันต้องขึ้นอยู่กับ 
สถานการณ์ในปัจจุบัน บางครั้งตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ไม่สามารถทำตามได้ 
ทั้งหมด เพราะข้ึนอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/ 
กิจกรรม ทั้งตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ใน 
ปีงบประมาณนั้น ขึ้นอยู่กับงานของแต่ละแผนงาน และในแต่ละกองจะดำเนินการ 
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    ว่าในแต่ละงานทำงานกันครบไหม เจ้าหน้าที่ต้องคอยไปดู เพราะผลที่ออกมาก็จะเป็น 
    แบบนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ ในเรื่องการโอนลด โอนเพิ่มนั้นเป็นเรื่องปกติ 
    แต่โครงการต้องทำให้ได้ทุกโครงการ ผมคิดว่าจากนี้ไปแต่ละโครงการคณะกรรมการควร 
    จะทำให้ครบ ถ้าไม่ครบต้องทำเพ่ิม การให้บริการประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นเรื่อง 
    ที่ผมพูดมาโดยตลอดว่าต้องทำแบบไหน ประชาชนถึงจะพึงพอใจ ทั้งนี้คะแนนที่ออกมา 
    จะอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจอยู่ กองคลังเวลามีประชาชนมาใช้บริการ ในเรื่องการเสียภาษี  
    การต่อสัญญาร้านค้า เราต้องให้บริการเป็นเรื่องสำคัญ ในส่วนของงานพัฒนาชุมชน  
    ประชาชนมีเพ่ิมชื่อ แจ้งเด็กแรกเกิด ที่ดูมาก็พอใช้ได้นะ แต่เสียตรงที่เรายังไม่มีจุด 
    ให้บริการกับประชาชน ในส่วนกองช่างจะมีการร้องขอ ร้องเรียน มาทางไลน์ หรือมา 
    ที่กองช่าง เท่าท่ีผมได้ดู กองช่างจะดำเนินการให้ทุกอย่าง ในส่วนนี้ คือการให้บริการ 
    ส่วนงานสาธารณสุขก็เหมือนกันงานอาจจะมากหน่อย ในเรื่องเก็บขยะ รถดูดส้วมเรา 

ต้องติดตามให้ทันกับความต้องการของประชาชน เพราะในเรื่องความสะอาดนั้นสำคัญ 
ในส่วนงานป้องกันก็เหมือนกัน เราได้ดำเนินโครงการได้ครบไหมในการให้บริการนั้น  
ตอนมีคนแจ้งเหตุ เราได้ออกปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีไหม แต่ในส่วนของงานป้องกันยังไม่ 
เคยมีการตำหนิออกมา ในส่วนงานทะเบียน ตอนมีคนมาแจ้งเกิด แจ้งตาย มีเจ้าหน้าที่ 
ประจำไหม ฝากท่านรักษาการปลัดช่วยดูแลหน่อย มันจึงเกิดปัญหาบ้างตอนประชาชน 
มีแจ้งเกิด ไม่สามารถแจ้งได้ต้องรอเป็นเวลา วัน ถึง สองวัน ช่วยเข้าไปดูให้ด้วย เพราะ 
การแจ้งเกิด แจ้งตายนั้น เป็นเรื่องไม่สามารถรอได้ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ ครับฝาก 
ท่านรักษาการปลัดด้วยครับ เราต้องเริ่มทำจุดให้บริการประชาชนกันในการบริการ 
ประชาชน หลักๆ ประชาชนเขาจะมองมาท่ีผู้บริหารเป็นหลัก และรวมถึงท่านสมาชิก 
ด้วย เพราะประชาชนได้เสนอเรื่องมา แล้วทำไมคณะผู้บริหารถึงไม่ทำ ในส่วนตรงนี้เรา 
คงต้องช่วยกัน ซึ่งจะเป็นการช่วยในเรื่องการประเมินข้าราชการไดใ้ห้โบนัสได้ ผมขอฝาก 
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบกันด้วยครับ ครับมีท่านสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอะไรไหม 
ครับ 

 

นายนวพล อินทร์คล้าย  - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถาม เพ่ิมเติมอะไรรึเปล่าครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

     

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นายนวพล อินทร์คล้าย  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ครับขอเชิญสท.ทวีชัย ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายทวีชัย จำเริญ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายทวีชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล  จำเริญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ผมขอเสนอให้ปรับภูมิทัศน์ตรงช่วงสี่แยก 
    ไฟแดงหลังป้อมตำรวจเพ่ือความสวยงามครับ  
   

นายนวพล อินทร์คล้าย  - เชิญท่านบริหารครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   
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นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย  - ครับ เรียนท่านสมาชิกครับ เป็นเรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ในช่วงสี่แยก โดยที่ผ่านมา 
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ท่านสมาชิกคงเห็นว่ามีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามากันมากในเรื่องของการตัดต้นไม้  
    ทำความสะอาด เพราะพนักงานช่วงนั้นไม่มาปฏิบัติหน้าที่ และได้ให้ออกไปแล้ว 
    ครับ และโครงนี้ท่านรองปฐมพงศ์ ได้กำลังดำเนินการกันอยู่ ซึ่งจะพัฒนาให้เป็น 
    ที่ออกกำลังกาย เป็นที่พักผ่อนให้กับประชาชน ในชุมชนบริเวณนั้นครับ 
 

นายนวพล อินทร์คล้าย  - มีท่านใดอยากจะพูดคุยในวาระอ่ืนๆ อีกไหมครับ ขอเชิญ สท.โกมล ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายโกมล หนูขาว  - ขออนุญาตครับท่านประธาน กราบเรียนท่านประธานครับ ท่านสมาชิก ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารครับ และข้าราชการทุกท่าน ผมนายโกมล หนูขาว สมาชิกครับ 
    ในระเบียบวาระอ่ืนๆครับ ผมขออนุญาตใช้เวลาสักครู่ครับ เรื่องแรก 
    -ชาวบ้านฝากชื่นชมมาครับ เรื่องเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ช่วงบึงหัวแหวนทะลุหัวเขา และ 
    ชาวบ้านอยากขอเพ่ิมช่วงขึ้นไปตรงคอกวัวของนายองอาจ สืบเรือง ครับประมาณ 
    5 ต้น อยากฝากให้ทางผู้บริหารฯ ช่วยดูให้ครับหากมีงบประมาณ 
    - เรื่องท่ีสองช่วงนี้เข้าหน้าแล้งแล้ว อยากให้ช่วยตรวจสอบรถดับเพลิง เพ่ือเตรียมความ 
    พร้อมให้พร้อมใช้ได้ตลอดเวลาครับ เพราะผมได้เดินทางไปในหลายๆ ที่ชาวบ้านเริ่ม 
    เผาขยะและใบไม้ อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ครับ 
    - เรื่องการบริการซึ่งจะส่งผลมาถึงเรื่องการประเมินผลของเทศบาลเราครับ คือผม 

ประสบกับปัญหาด้วยตัวเอง คือชาวบ้านโทรมาเรื่องรถดูดส้วมครับ โทรมา 1 วัน กว่าได้ 
ออกไปดูดส้วมให้ 3 วัน คือในเรื่องของการเข้าห้องน้ำรอไม่ได้นะครับผมอยากให้
เร่งด่วนนิดครับ เพราะใช้เวลา 3-4 วันมันนานเกินไปครับ ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายนวพล อินทร์คล้าย  - ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย  - ครับ เรียนท่านสมาชิกครับ ตามท่ีท่านสมาชิกบอกมา เรื่อง ไฟฟ้าโซล่าเซลล์เป็นงบ 
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ประมาณของทางจังหวัดจัดมาให้นะครับ ซึ่งเสาไฟฟ้าขาดไปไม่กี่ต้น และทางกองช่าง 
    ได้ดำเนินการไปสำรวจแล้ว ถ้ามีงบประมาณก็อยากจะรีบดำเนินการให้  
    - ในส่วนเรื่องของงานป้องกัน ทางฝ่ายป้องกันในเรื่องรถดับเพลิง จะมีการเตรียมความ 
    พร้อมตลอดเพราะแจ้งให้เตรียมความพร้อมตลอดเวลา และฝากหัวหน้าสำนักอีกเรื่อง 
    ด้วยนะครับ แต่คิดว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายนี้มีความพร้อมตลอดเวลาครับ 
    - เรื่องรถดูดส้วมผมเข้าใจนะครับเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ จะไปขอเข้าบ้านอื่นมันก็ลำบาก 
    สำหรับในเรื่องนี้ผมก็ขอฝากกับหัวหน้าสำนัก และหัวหน้าฝ่ายปกครอง ด้วยครับ 
    ในเรื่องบริการช่วยกำชับกันด้วยนะครับ มีเรื่องอ่ืนเชิญสอบถามครับ 
 

นายสมยศ นาคโชติ  - ขออนุญาตประธานครับ ผมสท.สมยศ นาคโชติ สมาชิกครับ อยากจะฝากผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สักหน่อยครับ ช่วงนี้ต้นหญ้าข้างทาง ชุมชนเขาแก้วซึ่งถนนคับแคบอยู่แล้วอยากให้ 
    กองช่างออกไปสำรวจแล้วช่วยตัดให้ครับ และอีกเรื่อง ไม่ทราบว่าในกรณีฉีดยุง 
    ได้ดำเนินการบ้างรึเปล่าครับ เพราะช่วงนี้ยุงเยอะมาก สำหรับผมขอขอบคุณทาง 
    กองช่างครับที่ ได้ทำงานร่วมกันมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและสาธารณสุขด้วย 
    ครับ สำหรับผมต้องขอขอบคุณครับ เพราะได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีมากครับ 
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นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย  - ครับ เรียนท่านสมาชิกครับ ตามท่ีท่านสมาชิกบอกมา เรื่อง ตัดต้นไม้ ขอฝากกับ 
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย  ท่านผอ.กองช่างด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องการพ่นยาในระยะเวลาครบรอบ เราจะ 
     ออกครับ ถ้าต้องการให้ออกไวขึ้น คงต้องฝากให้กับหัวหน้าฝ่ายปกครอบด้วยนะครับ 
     จะให้ออกเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมไหมครับ ถ้าไม่มีใครเพ่ิม 
     เติม ผมมีเรื่องของเซเว่น ทางร้านค้าในบริเวณนั้นไม่อยากให้ทำการขยาย  อยากอยู่กัน 
     แบบเดิมๆ และมีเรื่องร้องเรียนเยอะเลย คงต้องดำเนินการตามข้อตกลงตอนนี้ท่าน 
     รักษาการปลัดเรื่องที่ให้จัดการในส่วนของเขตเทศบาล ในส่วนของตัวหนอนจะไม่ 
     เขา้ไปยุ่ง จะส่งหนังสือให้กับทางกรมทาง ให้กรมทางดำเนินการในส่วนที่ล้ำออกมา 

 ทั้งหมด มีใครจะเสนอแนะในส่วนของสวนอาหารบ้างไหมครับ ท่าน สท.วุฒิ ครับ 
 

นายวุฒิ วุฒิเอก    - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานที่เข้าร่วมประชุมทุกๆท่านครับ ก่อนอ่ืนนั้นต้องขอบคุณท่านผู้บริหารครับ 
    ที่ยังเห็นความสำคัญของพ่อค้าแม่ค้า ที่ได้เรียกประชุมและฟังเสียงส่วนมากที่ไม่อยาก 
    ให้เซเว่นเข้า ปัญหาที่เกิดข้ึนกับศูนย์อาหารตรงนี้ มีมานานมากแล้ว  

1. เรื่องค่าเช่า 
2. เวลาเปิดให้มีการประมูล จะทะเลาะและแย่งกัน ในเมื่อได้เข้ามาทำสัญญา แต่ถึง

เวลาไม่มาขาย  
3. เรื่องบนทางเท้าบนฟุตบาทมันเป็นเรื่องของกรมทางซ่ึงเป็นการสะท้อน เหมือน 

เราปัดปัญหาออกไป เราต้องประสานจริงๆจังๆ กับทางกรมทางว่าเราจะต้อง 
แก้ไขปัญหาอย่างไร ในบางกรณีเด็กนักเรียนพอเลิกเรียนจะไม่มีทางจะเดินกันแล้ว 
ต้องเดินลงมาบนถนนซึ่งจะก่อให้เกิดอันตราย ที่ผมพูดคือสำหรับคนที่ไม่ได้มาทำ
สัญญาค้าขายให้เขาออกไป ให้กับคนที่มีสัญญามาขาย ลองดำเนินการนะครับ 

4. เรื่องเว้าเกาะกลางบริเวณหน้าบ้านอดีตเลขาจุ๋ม ไม่ทราบว่าท่านได้ทำหนังสือ หรือ
ติดตามดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเอามาพูด 
เพราะบริเวณนั้นมันอันตรายจริงๆ โดยเฉพาะวันอังคารวันที่มีตลาดนัด ทั้งหน้าบ้าน
เลขาจุ๋ม และหน้ากู้ภัยเก่าต้องทำเป็นเว้า เพราะเกาะกลางตรงนั้นมันใหญ่มาก 

5. เงินค่าปรับจราจร ที่ได้จัดสรรมาแต่ละปีถามว่าในตอนนี้เรายังมีได้รับอยู่อีกไหม 
เราได้ทำหนังสือหรือว่าติดตามสอบถามว่าในปีๆหนึ่งทางเทศบาลได้เท่าไหร่  

6. เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ลานลาวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เจ้าหน้าที่หรือทาง 
คณะผู้บริหารมีแนวคิดอย่างไรจะปรับปรุงภูมิทัศน์ จะทำอย่างไรให้ลาวานั้น 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจะดึงดูดให้คนต่างถิ่นได้เข้ามาเที่ยว ซึ่งถนนหนทางในตอน 
นี้กว้างขวางมาก เพราะที่ผ่านมานั้นมันเหมือนว่าทำแล้วทิ้งไปเลย อยากจะเห็นว่า 
บ่อพลอยในเขตเทศบาลของเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจะดึงนักท่องเที่ยว 
เข้ามา 

7. เรื่องบริเวรลานกีฬาวัดรัชดา จะมีแปป๊อยู่ 2 ต้น อยากให้เปลี่ยนเป็น สปอตไลน์
ครับ ซึ่งจะมองว่าพ้ืนที่ในบริเวณนั้นสะอาดขึ้น และกว้างขวางข้ึนด้วยนะครับ  
ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย  -  ครับเรียนท่านประธานสภา ตามที่ท่าน สท.วุฒิ ได้กล่าวมาครับ 
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย 1. เรื่องลานกีฬาฝากท่าน ผอ.ปลอด ด้วยนะครับ 
 



-16- 
 
    2. เรื่องของเซเว่น เพียงแต่บางร้านที่เก็บค่าเช่าทุกวันนี้ไม่ทราบว่ายังเก็บอยู่รึเปล่า 

    ฝาก ผอ.เขมช่วยออกแบบว่าจะทำอย่างไรให้ตรงตามระเบียบด้วย 
3. เรื่องเกาะกลาง ผมจะไปเองให้ท่านผอ.ปลอดทำหนังสือร้องเรียนให้ดำเนินการ 
    รวมถึง ลานตัวหนอนหน้าศูนย์อาหารทางเท้า ช่วยทำหนังสือด้วยครับ 
4. เรื่องค่าปรับจราจรเราคงต้องตามเองด้วยครับ ผมขอฝาก ผอ.เขมช่วยดำเนินการ 
    ด้วยครับ  

    5. เรื่องลานลาวา มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับที่จะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
        เพราะต้องใช้งบเยอะและพ้ืนที่มีคนไปถมให้เสียหายไปมาก แล้วจะต้องทำอย่างไร 
        ในส่วนนี้เคยได้ปรึกษากับนายอำเภอ กลัวว่าจะสร้างแล้วไม่มีคนมา จะกลายเป็นการ 
        เอางบไปทิ้ง เราจึงอยากได้คนที่เข้าใจจริงๆเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของลาน 

    ลาวาภูเขาไฟที่ทำให้เกิดอัญมณี ให้เข้ามาช่วยออกแบบและร่างประวัติ ถึงอย่างไร 
    จะลองของบอีกที  
- ครับมีเรื่องแจ้งให้ทราบอีกเรื่อง เรื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้ไปประชุมมา เราอยาก

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเราให้มีชื่อในหลักๆ จะเป็นเรื่องร้านค้าที่ขอใช้สัญลักษณ์ 
GI หลักๆแล้วมันจะมีอยู่ในตัวเมือง ท่ามะกา คราวนี้เราจะต้องทำอย่างไรให้สินค้า
ของเราเป็นที่ดึงดูด และจะต้องเลยมาบ่อพลอยของเราเพ่ือจะเข้ามาซื้อนิล เราต้อง 
มาช่วยกันคิด จะจัดงานมหกรรม งานอัญมณีในอำเภอ ผมจะดูแบบในการจัดงาน
เพ่ือให้มีคนเข้าถึงอัญมณีบ้านเรา ต้องมีพ่อค้าในเขตอำเภอที่จะต้องเข้ามาช่วยกัน 
มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำกันแล้ว เพราะหลักๆ ที่จะดึงดูดคนมาท่องเที่ยวบ่อ
พลอยได้ คือนิล และ ลานลาวา 

- และมีอีกเรื่องที่อยากจะฝากกับท่าน สท.นิติรัฐนะครับ ในเรื่องบ่อบาดาล ซึ่งสท.นิติ
รัฐกว้างขวางรู้จักกับทหารเยอะฝากด้วยครับ  

 

นายนวพล อินทร์คล้าย  - มีท่านใดอยากจะพูดคุยในวาระอ่ืนๆ อีกไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายณัทธภัทร หนูขาว  - ขอประชาสัมพันธ์ 2 เรื่องครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  - วันที่ 25-26 ธันวาคมที่จะถึงนี้ จะมีรายการแข่งรถแลนด์ลี่ชิงแชมป์ประเทศไทย  

   มาแข่งที่บ่อพลอยของเราซึ่งเป็นสนามสุดท้าย ก็จะขอใช้สถานที่ OTOP ของเรา 
 เป็นพิธีเปิดและพิธิปิด และพิธีมอบถ้วยรางวัล ซึ่งคณะกรรมการ การจัดงานแข่งขัน  

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกไปร่วมในพิธีด้วยครับ 
- วันที่ 30 ธันวาคม ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ที่ลานลาวา 
เวลา 17.00 น.ครับ  

 

นายนวพล อินทร์คล้าย  - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกผมขอปิดการประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑1.40  น.    
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                                           (ลงชื่อ)                                ผู้จดรายงานการประชุม 
                 (นางจรัสศรี  คุ้มอยู่) 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

           
 

     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวหทัยวัลลภ์  คนตรง) 
         หัวหน้าสำนักปลัด/เลขานุการสภาฯ  
                            
 


