
                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2562 

วันจันทรท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ.2562  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งท่ี  1/2562 

วันจันทรที่  24   มิถุนายน   2562  เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา   

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

ผูมาประชุม 

๑.นายวินัย  แกวประสิทธิ ์  ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

๒.นายเกรียงไกร  พันธสุะ   รองประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

๓.นายอนันต  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

4.นายสมหวัง  พุฒวันดี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

5.นายวิชาญ  กมลฉํ่า   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

6.นายประทีป  ศรีวิเชียร   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

7.นายสมเจต  มีจันทรมาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

8.นายพวน  อยูอาจินต   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒    

9.นายสมศักดิ์  กรผลึก   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

๑0.นางจํานงค  พึ่งสมศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 

1.นางจุฑามาศ  สมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒  (ลา) 

ผูเขารวมประชุม 

  ๑.นายไพโรจน  พวงศริิ   นายกเทศมนตรีตําบลไผดาํพัฒนา 

  ๒.นายวิรัตน  เรียนลึก   รองนายกเทศมนตรี 

  ๓.นายมนัส  บุญสม   รองนายกเทศมนตรี 

  ๔.นายทองขาว  สนเทห   เลขานุการนายกฯ 

  ๕.นายจรัญ  สุขด ี   ที่ปรึกษานายกฯ 

  6.นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ  ปลัดเทศบาล 

  7.นางกาญจนา  ผลสันต   หัวหนาสํานักปลัด 

  8.นายธนกร  ชิศากรวณชิ   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

  9.นางภัทรวดี  แกวกระจาย  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

10.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  ๑1.นายมนัส เอี่ยมสเุมธ   นายชางโยธา 

  12.นางสิริกาญจนา  สะอาดศร ี  นักวิชาการจัดเก็บรายได 

  13.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  

ครั้งที่ 1/2562   เพ่ือเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -ไมม-ี 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 

ครั้งที่  ๑/2562   เมื่อวันพธุที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แลว ที่สงไปพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมไปแลว     ถาตองการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข  ขอใหเสนอในที่ประชุมเลย  ขอใหดู

รายงานการประชุมครบั ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข    ผมขอมติที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/2562  เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม

พ.ศ.2562   

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ 3.1  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ขอเชิญ

นักวิเคราะหฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นักวิเคราะหฯ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เนื่องจากเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ไดรับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0810.3/ว 2831 ลงวันที่ 15  

พฤษภาคม  2562  ในการซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุม

จังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลาหาป  และเพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน ซึ่งเปนแผนพัฒนาทองถ่ินมีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ.2561-

2564)  มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด

รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด  

ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณในพ้ืนที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน  โดยอาศัยระเบียบตามขอ 5

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก ไขเพิ่มเติมนั้น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาไดจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และประชุมคณะกรรมการ

สนับสนุนฯ เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน  2562  โดยไดเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) ตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นได

พิจารณารางแผนดังกลาวในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2562  แลว และไดเสนอ

ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแลวเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2562 โดยประกาศใช 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)แลว ประกาศแลวเมื่อวันท่ี 10  มิถุนายน 2562  

จึงเรียนสภามาเพ่ือทราบ 

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะหฯ  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น  มีสมาชิกสภา  ทานใดมีขอสงสัย  

จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไมครับ   หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมรับทราบการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ รับทราบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 4.1 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือจัดซื้อ

อุปกรณอ านบัตรอเนกประสงค  จํ านวน 1 เครื่ อง    งบประมาณ  700บาท  

(สํานักปลัด ผูเสนอ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ตามหนังสืออําเภอวิเศษชัยชาญ  ดวนที่สุด ที่  อท.0023.10/ว 612 ลงวันที่  15  

กุมภาพันธ   2562 เรื่อง การยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน)  ตามที่จังหวัดอางทอง แจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีหนาที่ 

อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับจดแจง ปฏิบัติคําสั่งหัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 ขอที่ 17 และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสําเนา

เอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) และใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)  โดยกําหนด

ราคาและคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงคใหเปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมกําหนด  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ สามารถอานและเขียนขอมูลในแบบอเนกประสงค

(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 

4.8 MHz สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได สามารถใชกับบัตร

แบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 

Volts ไดเปนอยางนอย    และเราไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ  เราจึงมีความจําเปนตองโอน

งบประมาณ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครภุัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)  

จํานวน  1 เครื่อง  งบประมาณ 700บาท  โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว  30,000บาท ขอโอนลดครั้งนี้  700บาท ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให

เปนอํานาจอนุมตัขิองสภาทองถ่ินครับ 
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ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ พิจารณาโอนงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน  

1 เครื่อง   งบประมาณ  700บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ

อานบตัรแบบอเนกประสงค จํานวน 1 เครื่อง   งบประมาณ  700บาท 

ประธานสภาฯ 4.2 การพิจารณาจายขาดเงินสะสมกิจการประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือ

จัดซื้อซับเมิสพรอมปมและอุปกรณครบชุด ขนาด 3 แรงมา จํานวน 2 ชุดๆละ 8,000บาท   

รวมงบประมาณ  76,000บาท (กองชาง ผูเสนอ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ชี้แจง

รายละเอียดครบั 

นายกเทศมนตรี การจัดซื้อซับเมิสเครื่องปมน้ําประปาขนาดใหญ ซึ่งตอนนี้หมู  5 ซับเมิสไหม   ไมสามารถ

สูบน้ําใหกับประชาชนใชได ซึ่งถังประปาหมู 5 ประชาชนหมู 4 หมู 5 ใชกันอยู ตอนนี้เรา

เอาซับเมิสของหมูที่ 8 มาใชแทนกันกอน สวนหมู 8 ไดสลับสายใชของหมูที่ 6 และหมู 1 

มาชวยจายน้ํา เราจึงมีความจําเปนตองจัดซื้อมาทดแทนที่ชํารุด 1 ชุด และซื้อสํารองไวอีก 

1 ชุด  เผื่อถังอื่นมีปญหาก็จะไดแกไขไดทัน จึงจะขออนุญาตสภาจายขาดเงินสะสมของ

กิจการประปา เพื่อจัดซื้อซับเมิสพรอมปมและอุปกรณครบชุด ขนาด 3 แรงมา จํานวน 2 

ชุดๆละ 8,000บาท   รวมงบประมาณ  76,000บาท 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพิ่มเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ พิจารณาจายขาดเงินสะสม

กิจการประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดซื้อซับเมิสพรอมปมและอุปกรณ

ครบชุด ขนาด 3 แรงมา  จํานวน 2  ชุด ๆ ละ  38,000บาท   รวมงบประมาณ  

76,000บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบจายขาดเงินสะสมกิจการประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดซื้อ

ซับเมิสพรอมปมและอุปกรณครบชุด ขนาด 3 แรงมา  จํานวน 2  ชุด งบประมาณ  

76,000บาท 

ประธานสภาฯ 4.3 การพิจารณาขออนุมัติจําหนายออกจากทะเบียนครุภัณฑ เพ่ือรื้อถอนถังประปา

หมูบาน หมูที่ 6  (กองชาง ผูเสนอ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากเราเจาะบาดาล ขนาดใหญของหมู 6  ที่หนาฟารมไผสิงหทอง โดยขอที่ดินจาก

บริษัทไผสิงหทอง เราไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และถังประปาบาดาลเกาที่ตนสะตือไดเกิด

การชํารุด พังเสียหาย แตก็ยังมีชาวบานใชถังนี้อยู แตน้ําจะเปนสนิม เพราะเจาะลึกแค 

160 เมตร สวนถังใหมเจาะลึกประมาณ 260 เมตร ตอนนี้กําลังลองดูวาน้ํามีกลิ่นหรือ

เปลา แตไดนําน้ําไปเทสแลว ไมมีกลิ่น ไมมีเชื้อโรค เราลองใหชาวบานใชไปกอน ถา

ชาวบานใชกันได เราจะรื้อถังเกาออกเพราะถังเสื่อมโทรมมาก และกลัวเปนอันตรายกับ 
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ชาวบานท่ีอยูใกลเคียง กลัวประชาชนไดรับความเดือดรอน  จึงขออนุญาตสภารื้อถอนถึง

ออกและจางผูรับเหมารื้อถอนออก และจําหนายออกจากบัญชทีรัพยสินของเทศบาลครบั 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณาขออนุมัติจําหนาย

ออกจากทะเบียนครุภัณฑ เพ่ือรื้อถอนถังประปาหมูบาน หมูที ่6  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ        เห็นชอบอนมุัติจําหนายออกจากทะเบียนครุภัณฑ เพื่อร้ือถอนถังประปาหมูบาน หมูที่ 6  

ประธานสภาฯ 4.4 การพิจารณาขอแกไขหมวดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จาก

หมวดครุภัณฑสํานักงาน เปน หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร   (สํานักปลัด ผูเสนอ)  ขอเชิญ

นายกเทศมนตรี  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานบริหาร

ทั่วไป หนา 55  หมวดครุภัณฑสํานักงาน ประเภท คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน ตั้งไว

จํานวน2 เครื่อง งบประมาณ  44,600 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงานนั้น  ซึ่งเปนการตั้งงบประมาณไวผิดหมวดตั้งไวในหมวดครุภัณฑ

สํานักงาน  ประเภทคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน  จึงขอสภาแกไขเปน หมวดครุภัณฑ

คอมพิวเตอร   ประเภทคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน ครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพิ่มเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ ขอแกไขหมวดงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จากหมวดครุภัณฑสํานักงาน เปน หมวดครุภัณฑ

คอมพิวเตอร หากเห็นชอบโปรดยกมอื 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบอนุมัติแกไขหมวดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จาก

หมวดครุภณัฑสํานักงาน เปน หมวดครุภณัฑคอมพิวเตอร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่น ๆ  (ถามี)   

ประธานสภาฯ ใครมีเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี  ผมมีเรื่องจะแจงใหทราบ คือ  เรื่องการขออนุญาตขุดดินถมดิน  ซึ่งเทศบาลไดมี พรบ.ใช

บังคับควบคุมดูแลอยู อยากใหมาขออนุญาตที่เทศบาลกอน โดยมาเขียนคํารอง และให

ปฏิบัติไปตามระเบียบที่กฎหมายกําหนด เชน ในเขตชุมชนใหลดความเร็ว ใหระมัดระวัง 

บรรทุกไมเกินตามที่ทางหลวงกําหนดไว ถนนเลอะเทอะใหลางใหดวย เราก็อนุญาตทุกราย

แตขอใหมาขออนุญาตกอน  อีกเรื่องตาม Rode Map แนวโนมเปนอาจจะเปนอยางนี้แตก็

ยังไมแนนอน  อบจ. เทศบาลนคร กทม. เทศบาลขนาดใหญ  จะหยุดปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 

31 สิงหาคม 2562   หาเสียง 60 วัน เลือกตั้งประมาณเดือนพฤศจิกายน  เทศบาลตําบล 

จะหยุดปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562   หาเสียง 60 วัน เลือกตั้งประมาณเดือน 

มกราคม อบต. จะหยุดปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562   หาเสียง 60 วัน 

เลือกตั้งประมาณเดือนมีนาคม  แตก็อาจจะไมรอยเปอรเซน็ต จึงชี้แจงใหทุกคนทราบไว 
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ประธานสภาฯ   มีทานใด  จะซักถามขอมูลเพิ่มเติมหรือไม   ถาไมมีใครจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอ 

ปดประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา  ๑0.45  น. 

 

 

(ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 

  (นางจํานงค  พึ่งสมศักด์ิ) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

 

 (ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 

  (นายวินัย  แกวประสทิธิ์) 

                                    ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลไผดําพัฒนา  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่  2  ครั้งที่  1/2562  วันท่ี 24  มิถุนายน พ.ศ. 2562   

                                                                                                   

 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 

     (นายอนันต  เขียวสวาส) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 

     (นายประทีป  ศรีวิเชียร) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 

     (นายสมเจต  มีจันทรมาก) 

 

 

 

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

 

 สภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ดังกลาว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้ งที่  1/2562 

เมื่อวันที่  13  สิงหาคม   2562 

 

 

 

    (นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

                                      ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 


