
 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลไผดาํพัฒนา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑/2562 

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  พ.ศ.2562  เวลา  ๑0.๐๐  น. 
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การประชุมสภาเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1/2562 

วันอังคาร ที่  17  ธนัวาคม  พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 
ผูมาประชุม 

๑.นายวินัย  แกวประสิทธิ ์  ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

๒.นายเกรียงไกร  พันธุสะ   รองประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

๓.นายวิชาญ  กมลฉํ่า   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

4.นายประทีป  ศรีวิเชียร   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

5.นายสมเจต  มีจันทรมาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

6.นายพวน  อยูอาจินต   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

7.นางจุฑามาศ  สมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

8.นายสมศักดิ์  กรผลึก   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

9.นางจํานงค  พึ่งสมศักดิ์   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 

๑.นายอนันต  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

๒.นายสมหวัง  พุฒวันดี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

 

 ผูเขารวมประชุม 

  ๑.นายไพโรจน  พวงศริิ   นายกเทศมนตรีตําบลไผดาํพัฒนา 

  ๒.นายวิรัตน  เรียนลึก   รองนายกเทศมนตรี 

  ๓.นายมนัส  บุญสม   รองนายกเทศมนตรี 

  4.นายทองขาว  สนเทห   เลขานุการนายกฯ 

  5.นายจรัญ  สุขด ี   ที่ปรึกษานายกฯ 

  6.นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ  ปลัดเทศบาล 

  7.นางกาญจนา  ผลสันต   หัวหนาสํานักปลัด 

  8.นางพีรญา  แสงรูจี   ผูอํานวยการกองคลัง 

  9.นายธนกร  ชิศากรวณชิ   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

  10.นางภัทรวดี  แกวกระจาย  หัวหนากองการศึกษาฯ 

  11.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  12.นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ   นายชางโยธา 

  13.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  14.นางสาววรรณภา  ฟองชน  พนักงานจางเหมาบริการ 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๕ น. 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

ประธานสภาฯ -ไมม-ี 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2/2562 

เมื่อวันจันทรที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕62 

ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  ที่สงไปพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุม ถาตองการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอใหเสนอในที่ประชุมเลย      

ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข   ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทรท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62  

หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 

ประธานสภาฯ ๓.๑  การรายงานผลการดําเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 (ระหวาง 1 ตุลาคม  2561-30 กันยายน  

2562) ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นักวิเคราะหฯ ขออนุญาตที่ประชุมสภา งานวิเคราะห มีเรื่องเรียนสภาเพื่อทราบ การรายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตอง

ดําเนินการอยางนองยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  การจัดทํา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ประจําป 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ได

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป 2561 (ระหวางเดือน

ตุลาคม 2561 ถึง 30  กันยายน 2562 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562  และคณะ

กรรมการฯ ไดเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล

ตอคณะกรรมการพัฒนาในการประชุมครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  

2562  และเสนอผูบริหารทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนทราบแลว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2562  ผลการติดตาม

ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนคิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่  89.82%    

จึงเรียนสภามาเพ่ือทราบคะ 
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ประธานสภาฯ ตามทีน่ักวิเคราะหนโยบายและแผนไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมี

ขอสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม....หากไมมี   ผมจะขอมติท่ีประชุมรับทราบ

การรายงานผลการดําเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 (ระหวาง 1 ตุลาคม  2561-30 กันยายน  2562)  

หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 

ประธานสภาฯ 3.2  การจัดทําแผนดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นักวิเคราะหฯ เรียนสภาเพ่ือทราบ การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การจัดทําแผน

ดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ

แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงาน อ่ืน ๆ ที่ตองดํา เนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินใน

ปงบประมาณนั้น  ซึ่ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ไดจัดทําราง

แผนดําเนินการประจําป 2563 ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ 

3/2562 เม่ือวันที่ 16  ตุลาคม  2562  และไดเสนอรางแผนดําเนินการประจําป 

2563 ตอคณะกรรมการพัฒนาในการประชุมครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 21  

ตุ ล า คม   2 5 6 2  แ ล ะ ไ ด เ ส น อ ร า ง แ ผ น ดํ า เนิ น ง าน ป ร ะจํ า ป  2 5 6 3  

ตอผูบริหารเพื่อประกาศใชแผนดังกลาวแลว เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562  

จึงเรียนสภามาเพ่ือทราบคะ 

ประธานสภาฯ ตามทีน่ักวิเคราะหนโยบายและแผนไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมี

ขอสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม....หากไมมี   ผมจะขอมติท่ีประชุมรับทราบ

การจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 หากเห็นชอบโปรด 

ยกมือ 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

ประธานสภาฯ 4.1  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อ

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เปนเครื่องโทรสาร  จํานวน  1 เครื่อง งบประมาณ  

18,000บาท (สํานักปลัด ผูเสนอ)  ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากเครื่องโทรสาร (เครื่องแฟกซ)  ไดใชงานมาเปนเวลานาน เกิดการชํารุด

เสียหาย ไมสามารถใชงานไดตามปกติ   จึงขอเสนอสภาเพื่อจัดซื้อใหม ตาม

มาตรฐานครุภัณฑสงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน  เปนเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ

ธรรมดา หมายถึงเครื่องโทรสารหรือโทรภาพ ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 

6 วินาทีตอแผน ขนาดกําหนดเปนขนาดสงเอกสารข้ันต่ํา  จํานวน 1  เครื่อง  

งบประมาณ  18,000บาท  จึงมีความจําเปนตองขอโอนงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2563  ตั้งจายเปนรายการใหม  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรสาร   โดยโอนลดจาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาไฟฟา  งบประมาณ

คงเหลือกอนโอน  310,400.88บาท  ขอโอนลดครั้ งนี้  18,000บาท   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 การ

โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัย

สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม   หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณา

โอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน เครื่องโทรสาร  จํานวน  1 เครื่อง งบประมาณ  18,000บาท  

หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน เครื่องโทรสาร  งบประมาณ  18,000บาท 

ประธานสภาฯ 4.2  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อ

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  เปนเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1  ชุด  

งบประมาณ  23,300บาท (กองการศึกษาฯ  ผูเสนอ)  ขอเชิญนายกฯ   ชี้แจง

รายละเอียด 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการใชงานของสํานักงาน  จึงขอเสนอ

สภาเพ่ือจัดซื้อใหม ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน ขนาดจอแสดงภาพ

ไมนอยกวา 19 นิ้ว ราคา  17,000บาท  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA  

จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500บาท และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร  แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)  ที่มี

ลิขสิทธิ์ ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน  1  ชุด ราคา 3,800บาท รวมเปน

งบประมาณทั้งสิ้น 23,300บาท   จึงมีความจําเปนตองขอโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา  
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หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสํานักงาน  โดยขอโอน

ลดจาก แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาใชสอย ประเภท

โครงการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน  ตั้งไว  50,000บาท ขอโอนลดในครั้งนี้  

23,300บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ  

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.

2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ

ของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัย

สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอน

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่อง

คอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1  ชุด  งบประมาณ  23,300บาท หากเห็นชอบ

โปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพิวเตอร  เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน งบประมาณ  23,300บาท  

ประธานสภาฯ 4.3  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือ

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 3 ชุด ๆ 

ละ 8,000บาท งบประมาณ 24,000บาท (กองการศึกษาฯ ผูเสนอ)  ขอเชิญ

นายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาไดยายสํานักงานมาใหม  

และมีโตะบางตัวไดชํารุดไปไมสามารถใชงานได ทําใหโตะทํางานที่ใชไดไมเพียงพอ

ตอการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปนตองขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน  โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้สํานักงาน  โตะ ขนาด 60x120x75 ซม.  

จํานวน 3 ตัว ๆ ละ  6,000บาท และเกาอี้สํานักงาน  3  ตัว ๆ ละ 2,000บาท 

รวมชุดละ 8,000บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,000บาท จึงมีความจําเปนตอง

ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ตั้งจายเปนรายการ

ใหม ในแผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  โตะทํางาน

เหล็กพรอมเกาอ้ีสํานักงาน  โดยขอโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม

กําหนดระดับ หมวดคาใชสอย ประเภทโครงการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน 26,700บาท ขอโอนลดในครั้งนี้  24,000บาท  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกรปกครองสวน 
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ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 การ

โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัย

สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม   หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณา

โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  โตะ

ทํางานเหล็กพรอมเกา อ้ีสํานักงาน จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 8,000บาท รวม

งบประมาณ 24,000บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน  โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้สํานักงาน  จํานวน 3 ชุด งบประมาณ 

24,000บาท 

ประธานสภาฯ 4.4  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือ

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ชุด ๆ 

ละ 8,000บาท  งบประมาณ  16,000บาท (กองชาง  ผูเสนอ)  ขอเชิญนายกฯ 

ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากโตะทํางานและเกาอี้สํานักงานบางตัวไดชํารุดไปไมสามารถใชงานได ทํา

ใหเกาอี้สํานักงานที่ใชไดไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปนตองขอโอน

งบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอ้ีสํานักงาน  

โตะขนาด 60x120x75 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ  6,000บาท และเกาอี้

สํานักงาน  2  ตัว ๆ ละ 2,000บาท รวมชุดละ 8,000บาท รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น 16,000บาท   จึงมีความจําเปนตองขอโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563  ตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน 

หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้สํานักงาน 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง

และหลอลื่น งบประมาณตั้งไว 20,000บาท ขอโอนลดในครั้งนี้  16,000บาท  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 การ

โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
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ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัย

สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม   หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณา

โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน โตะ

ทํางานเหล็กพรอมเกาอ้ีสํานักงาน  จํานวน 2 ชุด งบประมาณ 16,000บาท  

หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ

สํานักงาน  โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้สํานักงาน   จํานวน 2  ชุด งบประมาณ 

16,000บาท 

ประธานสภาฯ  4.5   เรือ่งการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจําป 2563 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๓  และหมวดที่ ๑ ขอที่ ๑๑ หมวดที่  ๒  ขอที่ 

๒๐ ,๒๑   แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๒๑  จึงขอเสนอการ

กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป  2563  ดังนี้  

๑. กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2563    กําหนด  ๔  สมัย   

สมัยที่หนึ่ง ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ –1 มีนาคม 2563  มีกําหนด ๓๐วนั   

สมัยที่สอง ระหวางวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน  2563  มกํีาหนด  ๓๐วัน   

สมัยที่สาม ระหวางวันที ่๑ – ๓๐ สิงหาคม  2563  มีกําหนด   ๓๐วัน    

สมัยที่สี่    ระหวางวันที่ ๑ - ๓๐  ธันวาคม  2563   มีกําหนด  ๓๐วัน  

2. กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕64  สมัยแรกสมัยที่หนึ่ง  

ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ – 2 มีนาคม  ๒๕63  มีกําหนด  ๓๐ วัน   

มีผูใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีผูใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ผมขอมติท่ี

ประชุมเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ประจําป 

2563  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจําป 2563 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ  (ถามี) 

ประธานสภาฯ ทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ 

นายพวน  อยูอาจินต 

ส.ทต.เขต 2 ผมมีเรื่องปรึกษา วา ลมพัด จ่ัวปนลมหลังคาสํานักงานพังนานแลว ใครเปน

ผูรับผิดชอบในการซอมครับ 

ปลัดเทศบาล เนื่องจากเกิดจากลมแรงทําใหหลังคาดานหองนายกไดพังลงมา ไดเกิดเหตุจากวาต

ภัย ซึ่งวันที่เกิดเหตุยามเปนผูรายงาน และใหยามเขียนคํารองวาเกิดเหตุจากลมพัด

แรง ไมไดเกิดเหตุจากความบกพรองของผูรับเหมา จะใหกองชางเรงประมาณการ

และซอมแซมตอไป 
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นายกเทศมนตรี จั่วหลังคาตรงหองที่ผมนั่งอยู กระเบื้องหลุดไป 2,3 แผน แตเหตุนี้เกิดจากวาตภัย  

ก็ตองใชงบประมาณของเทศบาลซอมและชวงปลายปงบประมาณที่ผานมา 

งบประมาณเราไมมี เราก็เลยไมไดซอม รอดูเช็คงบประมาณผมก็จะดําเนินการซอม 

นายพวน  อยูอาจินต 

ส.ทต.เขต 2 เรื่องการดูงานของเทศบาลและโครงการที่พาผูสูงอายุไปไหวพระ จะดําเนินการได

เมื่อไร 

ปลัดเทศบาล จะใหกองคลังเช็คงบประมาณ วามีรายไดโอนมาเทาไร ซึ่งตอนนี้ สตง. ไดเขามา

ตรวจสอบรอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ทําใหการรับรองงบประมาณยังไม

เรียบรอยทําใหยังกําหนดวันไมได ถามีการรับรองงบการเงินเรียบรอยแลวจะ

รายงานใหผูบริหารทราบตอไปคะ 

ผอ.กองคลัง ขออนุญาตคะ กรณีเรื่องการศึกษาดูงาน ซึ่งตอนนี้อยูในชวง 3 เดือนแรกของ

ปงบประมาณ เราจะใชไดเฉพาะรายจายประจําไปกอน รายได เงินอุดหนุนที่รัฐบาล

จัดสรรใหก็ยังไมมา ตอนนี้เราใชเงินสะสมไปพลางกอน  ณ ตอนนี้เรามีเงินที่ใชจาย

ไดอยูประมาณ  100,000บาท  จึงยังไมสามารถที่จะไปดูงานได  ตองรอหลัง

ประมาณเดือนมกราคมไปแลวกอสน ถาเงินมาเราก็สามารถไปไดคะ และตอนนี้เบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุก็ยังไมไดรับการจัดสรรมาคะ 

นายสมเจต  มีจันทรมาก 

ส.ทต.เขต 1 เรื่องฝาเพดานหองประชุมทํารุด ฝากดูแลดวยครบั 

นายกเทศมนตรี กองชางไดสํารวจแลว เปนความบอพรองของผูรับเหมาก็ใหผูรับเหมาซอม แตถาเกิด

จากเหตุวาตภัยตองใชงบของเทศบาลซอม ถาอยากไดหองประชุมที่ดี ก็ตองรอซัก

ระยะหนึ่งกอน ถามีเงินแลวคอยทํา ซึ่งเราไดงบประมาณมาแคนี้ ผมก็วาดีมาก ๆ 

แลว ผมมีเรื่องจะแจง คือเรื่องกําแพงกันดินตอนนี้เริ่มตอกเสาเข็มแลว ความยาว

ของรั้ว  400 เมตร สูง 2.50 เมตร งบประมาณแปดลานกวาบาท  ประมูลมาได 

เจ็ดลานสองแสนบาท พื้นที่ยังขาดอีกประมาณ 190กวาเมตร  ผมทําเรื่องถึงผูวา

เพ่ือขอเพิ่มเติมไปแลว งบประมาณสี่ลานกวาบาท ถาผูวาฯ  กรุณาเราก็จะได  สวน

โดมตอนนี้กําลังดําเนินการอยู งบประมาณสองลานกวาบาท ผูวาก็ใหเรามา หลังคา

ใหทําเปนรูปจั่วทรงไทย  ผมของบทําสนามกีฬา ของบสระวายน้ํา  ของบ

สวนสาธารณะงบประมาณ 13 ลานที่บึงเบิกไพร และไดงบทหาร 4 โครงการ 

ตอนนี้ทําอยูที่บึงลาดจินจาน หมูที่   และทําถนนรอบบึงใหม โดยปลักเข็มใหกอนถ

ถนนก็จะกวางข้ึน และก็จะลอกบึงลาดมะไฟ ในบึงสูบน้ําออกแลวใชเครื่องจักรหนัก

ลอกทําเปนคันกั้นน้ําและลอกคลองจําปาหลอถึงหนองกระเหรี่ยง คลองวัดหินงอก

ถึงบึงลาดมะไฟ เพ่ือตั้งเครื่องสูบน้ําโซลาเซลล สูบจน้ําจากแมน้ํานอยมาเลี้ยงคลอง

ไผดํา ตอไปเกษตรกรก็ไมตองรอน้ําจากทางบังตาเฉือนแลว  และผมจะพัฒนาถนน

สายหนาเทศบาลไปใหถึงแยกแปดแกว ทําใหเปนหถนนสวยน้ําใส  
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จะปลูกตนทองอุไรตลอดเสนทาง และในวันที่ 18 ธันวาคม  ผมตองไปรับรูป 

พระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ 10 ท่ีจะแจกใหกับประชาชนทุกครัวเรือน  ไดเปน

รูปมาเฉย ๆ ไมมีกรอบใส เทศบาลก็เลยจะใสกรอบใหประชาชนดวย และจัดทําพิธี

มอบใหประชาชน ผมจะกําหนดใหตรงกับวันแจกเบี้ยยังชีพ คือประมาณวันที่ 9 

มกราคม 2563  เราจะจัดทําที่โดมเทศบาล มีกิจกรรมดังนี้ 1.แจกเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ 2. แจกรูปพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 3.ผมขอไขไกจากฟารมไผสิงหทอง 

เพ่ือเปนของขวัญปใหมใหกับประชาชน 800 ชุด  4.แจกขนมเบี้ยะ 5. แจกปฏิทิน

ปใหมของเทศบาล ขอใหทุกทานชวยเชิญชวนประชาสัมพันธใหกับประชาชนเขา

มารวมงานดวยนะครับ  สวนถนนเสนบานนายมานพ  สจ.แดงบอกวาจะจางแรงงาน

และจะลาดยางใหใหมทั้งเสน  มีอีกเรื่องบริษัท ไผสิงหทองฟารม เขามีการดมาเชิญ

ทุกทานรวมงานเลี้ยงสังสรรคปใหมที่ฟารม เขาเชิญทุกคนนะครับ รวมท้ังพนักงาน

เทศบาลทุกคนดวย  จึงขอเชิญทุกทานเขารวมงานดวยนะครับ 

ผอ.กองสาธารณสุข เนื่องดวยในวันที่ 24 ธันวาคม 2562  กองสาธารณสุขขอเชิญทุกทานเขารวม

โครงการวัยใส สูงวัย สุขใจ ใสปนโต  ตั้งแตเวลา 16.00 น.เปนตนไป บริเวณศาลา

ประชาคมหมูที่  มีกิจกรรม รวมรับรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน

ความทุกข สุข และประสบการณระหวางผูสูงอายุดวยกัน  มีการตรวจสุขภาพ ชั่ง

น้ําหนัก วัดสวนสูง ประเมินคาดัชนีมวลกาย สําหรับผูสูงอายุและเด็ก ๆ วัดดความ

ดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพและให

คําแนะนํา สอนวิธีการออกกําลังกาย จัดการแขงขันหมากรุกไทย หมากฮอต 

ประกวดผูสูงอายุเสียงดี มีรางวัลให จัดแขงขันการออกกําลังกายดวยฮูลาฮูป สําหรับ

เด็ก และเด็ก ๆ จะไดสนุกสนานกับการเลนบานลม ฟรีอีกดวย ขอเรียนเชิญสมาชิก

ทุกทาน ผูบริหารและพนักงานทุกทานเขารวมโครงการ  ตั้งแตเวลา 16.00 น.เปน

ตนไป ถือปนโตนําอาหารมารวมรับประทานอาหารดวยกันนะครับ ฝากทุกทานชวย

ประชาสัมพันธโครงการดวยนะครับ  

นายพวน  อยูอาจินต 

ส.ทต.เขต 2 ผมอยากใหทําปายตะแกรงบริเวณสะพานหมูที่ 6 เพ่ือใหการสัญจรไปมาจะไดเห็น

และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

นายกเทศมนตรี รับทราบครับ ถามีงบประมาณผมจะเรงดําเนินการใหครับ 
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ประธานสภาฯ              มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ถาไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถาม  ผมขอ

ปดประชุม      
 

 

ปดประชุมเมื่อเวลา 11.50  น. 

 

(ลงชื่อ)    ผูจดรายงานการประชุม 

(นางจํานงค  พ่ึงสมศักดิ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา                                                                                             

 

   

   (ลงชื่อ)            ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ไผดําพัฒนา ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1/๒๕62  วันอังคารที่ 17 ธันวาคม ๒๕62 

เรียบรอยแลว 

 

 

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

     (นายอนันต  เขียวสวาส) 

 

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

     (นายประทีป  ศรีวิเชียร) 

 

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

     (นายสมเจต  มีจันทรมาก) 

 

 

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

 

สภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ไผดําพัฒนา ดังกลาว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  

ประจําป   2563  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ  2563 

 

 

 

   (นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

     ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

 

 

 


