
 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑/2564 

วันจันทร์ที่  13  ธันวาคม  พ.ศ.2564  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2564 

วันจันทร์ที่  13  ธันวาคม  พ.ศ.2564  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
มาประชุม 

๑.นายจารุภาส  เขียนงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
4.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
5.เกรียงไกร  พันธุสะ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
6.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
7.นางสุระจิน  แสงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
8.นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
9.นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
10.นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
๑1.นายสุรพงษ์  กรผลึก   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายนิพนธ์  พุทธชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑    (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายประทิว  ภู่ประสงค์   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 

2..นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์  รองนายกเทศมนตรี 
  3.นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ   รองนายกเทศมนตรี 

4.นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี  เลขานุการนายกฯ 
5.นายวัชรินทร์  รุ่งแสง   ที่ปรึกษานายกฯ 

  6.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  7.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  8.นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ   นายช่างโยธา 
  9.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  10.นางสาวเบญจมาสภ์  เกษสังข์  นักจัดการงานทั่วไป 
  11.นางสาวพรวันเพ็ญ  แก้วประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เทศบาล 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๕ น. 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันอังคารที่ 21  กันยายน  พ.ศ.๒๕64 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุม  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในที่ประชุมเลย   ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ.๒๕64  หากเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ ๓.๑  การรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ปี งบประมาณ   พ.ศ.256 4  (ระหว่าง 1  ตุลาคม  2563 - 
30 กันยายน  2564) ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตที่ประชุมสภา งานวิเคราะห์ มีเรื่องเรียนสภาเพ่ือทราบ การรายงานผล
และเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ต้องดำเนินการอย่างน้องยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  การจัดทำ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ประจำปี 2564 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2564 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563 ถึง 30  กันยายน 2564 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  และคณะ
กรรมการฯ ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต่อคณะกรรมการพัฒนาในการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  
2564  และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2564 
ผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนได้ให้ข้อเสนอแนะและ
คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล มี 2 ด้าน คือ 
ด้านที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 96.10% 
ด้านที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงกการ ได้คะแนน 97.50% 
สรุปผลการประเมินผลแผนในภาพรวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 96.80% 
ซึ่งในปีที่ผ่านมาการประเมินผลแผนในภาพรวม 91.93% จึงเรียนสภามาเพ่ือทราบ 
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ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมี

ข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่....หากไม่มี   ผมขอมติที่ประชุมรับทราบ 
การรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 (ระหว่าง 1 ตุลาคม  2563-30 กันยายน  2564) 
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ประธานสภาฯ 3.2  การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขอเชิญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนสภาเพ่ือทราบ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การจัดทำแผน
ดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่ วยงาน อ่ืน ๆ ที่ ต้องดำเนินการในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณนั้น  ซึ่ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ได้จัดทำร่าง
แผนดำเนินการประจำปี 2565 ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม  2564  และได้เสนอร่างแผนดำเนินการประจำปี 
2565  ต่อคณะกรรมการพัฒนาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18  
ตุลาคม  2564 และได้เสนอร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2565  ต่อผู้บริหารเพ่ือ
ประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 จึงเรียนสภามาเพ่ือทราบ 

นายอนันต์  เขียวสวาส 
สท.เขต 2 ขออนุญาตที่ประชุมสภา ขอฝากในการจัดทำแผนดำเนินงานและตั้งงบสนับสนุน

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไผ่ดำพัฒนา  ฝากให้ทางฝ่ายบริหารและ
วิเคราะห์ ว่ามีในแผนหรือไม่ และถ้ามีงบประมาณสนับสนุนจะได้บรรจุไว้ในเทศ
บัญญัติต่อไป 

นักวิเคราะห์ฯ ทางงานวิเคราะห์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2566 -
2570 ว่าในแผนมีโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี จะเสนอให้กับผู้บริหารเพ่ือนำเข้าแผน
ไว้ก่อน  ส่วนในเรื่องของงบประมาณที่จะสนับสนุน จะมีหรือไม่มี ทางเทศบาลจะ
ดำเนินการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาสนับสนุนในปีงบประมาณถัดไป ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใด 
มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่....  หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมรับทราบ
การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 5  หากเห็นชอบ 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1  การพิจารณาการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

พ.ศ.2565  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ  
18,000บาท (สำนักปลัด ผู้เสนอ) เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตที่ประชุมสภา ชี้แจงแทนหัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากวันนี้หัวหน้าสำนัก
ปลัดลาค่ะ เนื่องจากสำนักปลัดมีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี
ผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด แต่เนื่องจากราคาปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง  จึงมีความ
จำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจง จากเดิมในแผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท โต๊ะทำงาน
พร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ขนาด 
180x60x75 ซม.พร้อมกระจกและเก้าอ้ีจำนวน 1 ชุด งบประมาณ 12,200บาท   

 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีสำหรับตำแหน่ง
ผู้บริหาร ขนาด160x80x75 ซม. พร้อมกระจกและเก้าอ้ี ขนาด 67x74x115 
ซม.  จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ  18.000บาท จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนเพ่ิม
งบ ป ระมาณ  5 ,8 0 0 บ าท  โดย โอน ลดจากแผน งาน บ ริห ารงาน ทั่ ว ไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  ประเภทตู้เหล็กแบบ 2 บาน  งบประมาณตั้งไว้  
16,500บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ 5,800บาท  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามที่สำนักปลัด  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอนและ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ
ทำงานพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ  18,000บาท หาก
เห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
พ.ศ.2565  เพื่ อจัดซื้ อโต๊ะทำงานพร้อมเก้า อ้ีผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด  
งบประมาณ  18,000บาท  

ประธานสภาฯ 4.2  การพิจารณาการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
พ.ศ.2565  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง  งบประมาณ  
15,000บาท (สำนักปลัด ผู้เสนอ) ขอเชิญสำนักปลัด   ชี้แจงรายละเอียด 
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นักวิเคราะห์ฯ เนื่องจากสำนักปลัดมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 
เครื่อง แต่เนื่องจากคุณสมบัติของครุภัณฑ์ไม่สามารถใช้ในงานแสกนเอกสารได้ จึงมี
ความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจง จากเดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank 
Printer) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,300บาท  งบประมาณตั้งไว้ 8,600บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า
ต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 
5.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6.มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
7.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ข้อ 13 หน้า 81) 
เปลี่ยนแปลงเป็น   แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    เครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีดหมึก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้ งถังหมึกพิมพ์   (Ink Tank Printer) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7 ,500บาท 
งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เดียวกัน 
2.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
3.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
4.มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
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5.มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 
6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi 
8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
9.สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
10.สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
11.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
12.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
13.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
14.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
15.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ข้อ 13 หน้า 81) 
จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนเพ่ิมงบประมาณ 6,400บาท โดยโอนลดจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  ประเภทตู้เหล็กแบบ 2 บาน  
งบประมาณตั้งไว้  16,500บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ 6,400บาท  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามที่สำนักปลัด  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 15,000บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง  งบประมาณ  15,000บาท  
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ประธานสภาฯ 4.3  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เพื่อจัดซื้อปั๊มซับเมิส ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด ๆ 
ละ 39,000บาท รวมงบประมาณ  78,000บาท (กองช่าง  ผู้เสนอ)  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากซับเมิสของถังประปาหมู่ที่ 1 ชำรุด  จึงทำให้ซับเมิสที่ได้จัดซื้อสำรองไว้
หมดไป เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและไม่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน 
กองช่างได้เสนอจัดซื้อซับเมิสจำนวน 2 ตัว เพ่ือมาทดแทนในส่วนที่เสียหายไปพลาง
ก่อน เนื่องจากซับเมิส เราไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ  เราจึงมีความจำเป็นต้องโอน
งบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส่วนเรื่องรายละเอียดจะให้กองช่างเป็น 
ผู้ชี้แจงต่อไป 

นายช่างโยธา  เนื่องจากเมื่อประมาณ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ประปาหมู่ที่ 1  ไฟฟ้าตก ทำให้ซับเมิสช๊อต 
เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เราจึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือจัดซื้อซับเมิส
พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ครบชุด  ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 39,000บาท  
รวมงบประมาณ  78,000บาท  โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  490,460บาท  
ขอโอนลดครั้งนี้  78,000บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 
และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ 

   รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบท้าย 1  ซึ่ง 1 ชุดประกอบด้วย   
1.ปั๊ม 3 แรงม้า   L 4 D 35x22   2 นิ้ว  จำนวน  1 ตัว 

   2.มอเตอร์ 4 นิ้ว 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์ พร้อมสายไฟ  จำนวน  1 ตัว 
   3.ตู้คอนโทรล  3  แรงม้า  220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  จำนวน  1 อัน 
   4.ฝาบ่อ  2  นิ้ว  จำนวน  1 อัน 

5.เช็ควาล์ว 2 นิ้ว  จำนวน  1 อัน 
   6.อะไหล่สายไฟ  3 แกน ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร  จำนวน  1 ม้วน 
 เป็นปั้มแสตนเลส ท่อดึงน้ำเป็นท่อ 2 นิ้วใช้ต่อจากท่อพีวีซี จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ 
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นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต. เขต 2 เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สภาได้อนุมัติให้จัดซื้อซับเมิสไปแล้วจำนวน 2 ชุด 

ไม่ทราบว่าได้นำไปใช้หรือยัง จัดซื้อแล้วกี่ชุด  และถ้าจัดซื้อมาแล้วให้ทางกองช่าง
ช่วยดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน เพราะถ้าน้ำไม่ไหลประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน 

นายช่างโยธา กองช่างได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว ใช้ไปกับถังประปาหมู่ที่ 1 และใช้ไปกับหมู่ที่ 6  
เพ่ือช่วยถังประปาหมู่ที่ 6 หน้าฟาร์มหมู เนื่องจากซับเมิสตัวเดียวใช้ดึงน้ำไม่พอใช้ 
จึงต้องให้ 2 ตัวช่วยกัน จะได้ไม่เกิดความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนไปได้ ส่วนที่จะซื้อเพ่ือสำรองไว้เพ่ือเหตุกรณีฉุกเฉินเพราะจะเข้าหน้าแล้ว
แล้วจะต้องใช้น้ำเยอะขึ้น ซับเมิสก็จะทำงานหนักหากมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรีและกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  
ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมการ
พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือจัดซื้อปั๊ม
ซับเมิส ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน  2 ชุด ๆ ละ 39,000บาท  
รวมงบประมาณ  78,000บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดซื้อ 
    ปั๊มซับเมิส ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 2  ชุด ๆ ละ  
    39,000บาท รวมงบประมาณ  78,000บาท   

ประธานสภาฯ  4.4   เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี 2565 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๓  และหมวดที่ ๑ ข้อที่ ๑๑ หมวดที่  ๒  ข้อที่ 
๒๐ ,๒๑   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๒๑  จึงขอเสนอ 
การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  25645  ดังนี้  
๑. กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565    กำหนดไว้  ๔  สมัย   

สมัยที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ –2 มีนาคม 2565  มีกำหนด ๓๐วัน   
สมัยที่สอง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน  2565  มีกำหนด  ๓๐วัน   
สมัยที่สาม ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม  2565  มีกำหนด  ๓๐วัน    
สมัยที่สี่    ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐  ธันวาคม  2565  มีกำหนด  ๓๐วัน  
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕66  สมัยแรกสมัยที่หนึ่ง  
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  ๒๕66  มีกำหนด  ๓๐ วัน  มีผู้ใดจะ
เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุม
เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ประจำปี 2565   

มติที่ประชุม      เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต.เขต 1 ขออนุญาตเรียนถามทางผู้บริหาร จากการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอตามเรื่องการทำ

ท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายมนต์ชัย  ป้อมแก้ว ว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว  
นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ 
รองนายกเทศมนตรี ได้ให้กองช่างเข้าไปดำเนินการสำรวจพ้ืนที่มาแล้ว เพ่ือจะวางท่อทำรางระบายน้ำ 

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการทำอะไรเนื่องจากงบประมาณของเทศบาลยังไม่พร้อมที่
จะดำเนินการได ้

นายเกรียงไกร  พันธุสะ 
ส.ทต.เขต 1  เรื่องเสียงไร้สายดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
นายกเทศมนตรี ตามที่สภาได้อนุมัติให้จัดทำโครงการเสียงไร้สายไปแล้วนั้น ตอนนี้เทศบาลรอ

งบประมาณท่ีจะอุดหนุนเข้ามา ถ้ามีงบประมาณพร้อมทางเทศบาลจะรีบดำเนินการ
ทันที  ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมาก เวลาออกประชาคมทุกหมู่บ้านจะถามถึงเรื่องนี้อยู่
เสมอทุกท่ี ผมก็ชี้แจงให้กับประชาชนทราบไปแล้ว  ฝากสมาชิกทุกท่านช่วยชี้แจงให้
ประชาชนได้ทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต.เขต 1 เมื่องานศพของพ่อสนั่น  จันทร์ทอง แพทย์มานพ ฝากขอบคุณทุกท่านสมาชิกสภา 

และคณะผู้บริหาร ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ขอขอบคุณครับ 
นายกเทศมนตรี ขอเชิญทุกท่าเข้าร่วมงานปล่อยปลาที่บึงหนองเบิกไพร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

เวลาประมาณ 09.00 น.  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด 
ส่วนรายละเอียดจะนำส่งหนังสือเชิญไปอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอ
ปิดประชุม      

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.50  น. 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายสุรพงษ์  กรผลึก) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   
   (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายจารุภาส  เขียนงาม) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

ไผ่ดำพัฒนา ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1/๒๕64  วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม ๒๕64 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 
                                                   (นายพวน  อยู่อาจินต์) 

 
 

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
(นายเกรียงไกร  พันธุสะ) 

 
 

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
(นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร) 

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

สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
ไผ่ดำพัฒนา ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที ่1 
ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 
 
 
 

   (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
     ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 

 

 


