
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

สมัยสามัญ สมัยแรก  
วันที่  27  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

**************************** 

ลําดับท่ี 

ผูมาประชุม 

 
ช่ือ - สกุล ตาํแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายสุเนตร เปลือยศรี ประธานสภาเทศบาล สุเนตร เปลือยศรี 
๒ นายชวย จุลมา รองประธานสภาเทศบาล ชวย จุลมา 
๓ นายจําลอง จุลมา สมาชิกสภาเทศบาล จําลอง จุลมา 
๔ นายวีระจักร เปลือยศรี สมาชิกสภาเทศบาล วีระจักร เปลือยศรี 
๕ นายบุญหลาย ระวา สมาชิกสภาเทศบาล บุญหลาย ระวา 
๖ นายทองปาน สุขเสริม สมาชิกสภาเทศบาล ทองปาน สุขเสริม 
๗ นายจํารัส พงษสิมา สมาชิกสภาเทศบาล จํารัส พงษสิมา 
๘ นายคําไมย ออนตา สมาชิกสภาเทศบาล คําไมย ออนตา 
๙ นายหนูจันทร ชนะพันธ สมาชิกสภาเทศบาล หนูจันทร ชนะพันธ 

๑๐ นายสมาน ชานนท สมาชิกสภาเทศบาล สมาน ชานนท 
๑๑ นายประสาน ชานนท สมาชิกสภาเทศบาล ประสาน ชานนท 
๑๒ นายประยูรรัตน ปาเจือ สมาชิกสภาเทศบาล ประยูรรัตน ปาเจือ 
 

ผูไมมา
 

  -ไมมี-  

ลําดับท่ี 

ผูเขารวมประชุม 

 
ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรี มาโนช พิลาโท 
๒ นายมงคล เจริญเหลา รองนายกเทศมนตรี มงคล เจริญเหลา 
๓ นายสุริย วงอนันท รองนายกเทศมนตรี สุริย วงอนันท 
๔ นายสุทธิ  แหลปอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุทธิ  แหลปอง 
๕ นายพงษพัฒน พงษสิมา เลขานุการนายกเทศมนตรี พงษพัฒน พงษสิมา 
๖ นางสุคนธา วิชัย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ สุคนธา วิชัย 
๗ นายปรีชา ปาสาวัน หัวหนาสํานักปบัดเทศบาล ปรีชา ปาสาวัน 
๘ นายอภิชาติ ชูศร  ผูอํานวยการกองชาง อภิชาติ ชูศร 
๙ นางไขแสง จนัทรโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ไขแสง จนัทรโชติ 

10 นายประชัน สุวรรณโค นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ประชัน สุวรรณโค 
๑๑ นายคชาวุฒิ  นาสูงชน นิติกร ปฏิบัติการ คชาวุฒิ  นาสูงชน 
๑๒ วาท่ีรอยตรีสุรินทร เงาะดี นายชางไฟฟาชํานาญงาน สุรินทร เงาะดี 
13 น.ส.ธัญชนก เจนจิระปญญา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ธัญชนก เจนจิระปญญา 

 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
สมัยสามัญ สมัยแรก  

วันพฤหัสบดทีี่  27  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

*********************** 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว นางสุคนธา  วิชัย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูมาประชุมลงชื่อไวครบองคประชุมพรอมแลวเลขานุการสภาฯ ใหสัญญาณเรียก
สมาชิกสภาฯ     เขาหองประชุมสภาเทศบาล     จึงเชิญนายสุเนตร เปลือยศรี   ประธานสภาเทศบาลตําบล
โคกสําราญ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

เรื่องท่ี ๑
   ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร ทุกทาน รวมรับมอบวัสดุกองชาง (ยางมะตอย) 
จาก ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ผานนางนริศรา 
อรุณเดชาชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

  

    ขอเชิญทาน สจ.นริศรา อรุณเดชาชัย พบปะและพูดคุยกับสมาชิกสภาเทศบาล และคณะ
ผูบริหารเทศบาลตําบลโคกสําราญครับ 

เรื่องท่ี 2 

  

นางนริศรา อรุณเดชาชัย 
  สมาชิกองคการบริหาร     
  สวนจังหวัดขอนแกน 

: เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ดิฉันขอแสดงความ
ยินดีกับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญทุกทานท่ีไดเขามาปฏิบัติ
หนาท่ีในเทศบาลตําบลโคกสําราญแหงนี้ และไดแจงรายละเอียดโครงการท่ีไดดําเนินการใน
พ้ืนท่ีตําบลโคกสําราญโดยองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการเหลานี้สามารถสรางประโยชนใหกับพ่ีนองประชาชน ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
ระหวางเทศบาลตําบลโคกสําราญ และองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนคะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ     ขอเชิญหัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลโคกสําราญ แนะนําตัวตอสภาฯ ครับ 

เรื่องท่ี 3 

  

นายปรีชา ปาสาวัน 
หัวหนาสํานักปลัดฯ 

: เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน  กระผมนายปรีชา  
ปาสาวัน ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล มีหนาท่ีรับผิดชอบ กํากับ และดูแลงาน
อํานวยการ งานปกครองครับ 

  

นายอภิชาติ ชูศร 
ผูอํานวยการกองชาง  

: เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผมนายอภิชาติ ชูศร  
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง มีหนาท่ีรับผิดชอบ กํากับ และดูแลงานชาง งานสถานีสูบน้ํา ฯ 
งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะครับ 

  

วาท่ีรอยตรีสุรินทร เงาะดี 
    นายชางไฟฟา 

: เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน  กระผม วาท่ีรอยตรี
สุรินทร เงาะดี  ตําแหนง นายชางไฟฟาชํานาญงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลงานไฟฟาและ
สาธารณะครับ 

  
 
 
 



 
นางไขแสง จนัทรโชติ 
   นักวิเคราะหฯ 
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: เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน ดฉินันางไขแสง จนัทร
โชติ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลงานจัดทํา
งบประมาณคะ 

  

นายประชัน สุวรรณโค 
   นักพัฒนาชุมชน 

: เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายประชัน 
สุวรรณโค ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลงานดานสวัสดิการ
สังคม ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ครับ 

  

นายคชาวุฒิ นาสูงชน 
       นิติกร 

: เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ   ผูทรงเกียรติ ทุกทาน   กระผมนายคชาวุฒิ 
นาสูงชน ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลงานรับเรื่องราวรองทุกข กฎหมาย 
คดี วินัย และรักษาปฏิบัติราชการแทนเจาพนักงานสาธารณสุข นอกจากนี้ ไดรับมอบหมาย
จากทานปลัดเทศบาลใหดูแลงานกิจการสภาครับ 

  

มติท่ีประชุม -รับทราบ- 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ประจําป พ.ศ. 2564  
เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 
 

: ผมขอใหทานสมาชิกไดตรวจสอบเอกสารายงานการประชุมวาถูกตองเรียบรอยดีหรือไม และ
หากวามีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือตองการใหแกไขปรับปรุงถอยคําในรายงานการประชุม 
ผมขอมติสภาเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ สมัยสามัญ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖ 4 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม  ๒๕๖4 มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โคกสําราญ  ทานใดมีความประสงคขอแกไขหรือ เปลี่ยนแปลงถอยคําในรายงานการประชุม
ดังกลาวหรือไม  เชิญครับ 

  

ท่ีประชุม ไมมีการขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงถอยคํา และมีมติรับรองรายงานการประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี 3 การพิจารณาญัตติท่ี 1/2564 การถอนคืนเงินรายรับ กรณีเงินคาน้ําตามเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลโคกสําราญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา 2563 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ และกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไปครบั 

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภา ฯ ขอเรียนชี้แจง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 ขอ 94  ขอ ๙๕ และขอ ๙๖  
   ขอ 94 ระบุวา กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงิน และตอมามีการขอคืนเงินใน
ลักษณะลาภมิควรไดภายในกําหนดอายุความใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถอนคืนเงินรายรับ
โดยถือปฏิบัติตามขอ 95 และขอ 96  
  ขอ 95 การถอนคืนเงินรายรับ ตามขอ 94 ใหตรวจสอบสาระสําคัญ ดังนี้  
  (1) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืน เงินรายรับท่ีไดนําสงเปนเงินรายรับแลว  
  (2) หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน หลักฐานการยกเลิกเงินการจัดซ้ือ จัดจาง คําขอ
คืนเงินคาซ้ือเอกสาร หนังสือแจงใหรับผิดชดใชทางละเมิด เปนตน 
  ขอ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนเงินรายรับ  
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         (2) การขอคืนเงินภายหลังปงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบความถูกตองแลว
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมไดโดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ิน คะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติการถอนคืนเงินรายรับ กรณีเงินคาน้ําตามเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลโคกสําราญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา 
2563 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
   เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สมาชิกผูใชน้ําในพ้ืนท่ีไดขอสูบน้ําเพ่ือการเกษตรแ ต
ทางเทศบาลไมไดดําเนินการสูบน้ําใหแกสมาชิกผูสูบน้ําเนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนตามฤดูกาล
เพียงพอ จงึขอรับเงินคาสูบน้ําคืน จํานวน 3 ราย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   1. นางวงเดือน กุมรัตน ขอสูบน้ําวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 จํานวน 10 ชั่วโมง ๆ ละ 
100.- บาท เปนเงิน 1,000.- บาท ใบเสร็จรับเงินเทศบาลตําบลโคกสําราญ เลขท่ี RCPT-
00783/63 วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 จํานวน 1,000.- บาท  
   - ขอรับเงินคืนตามใบคํารองท่ัวไป รับท่ี 2623 ลงวันท่ี 18 พฤศจกิายน 2563 
(ปงบประมาณ ๒๕๖๔) คํารองท่ี 6/2564 ลงวันท่ี 18 พฤศจกิายน 2563  
   2. นายสุรินา อัศจรรย ขอสูบน้ําวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 จํานวน 10 ชั่วโมง ๆ ละ 
100.- บาท เปนเงิน 1,000.- บาท ตามใบเสร็จรับเงินเทศบาลตําบลโคกสําราญ เลขท่ี 
RCPT-00886/63 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 จํานวน 1,000.- บาท  
   - ขอรับเงินคืนตามใบคํารองท่ัวไป รับท่ี 2624 ลงวันท่ี 16 พฤศจกิายน 2563 
(ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ) คํารองท่ี 5/2564 ลงวันท่ี 16 พฤศจกิายน 2563  
   3. นายสมาน สมศรี ขอสูบน้ําวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 จํานวน 10 ชั่วโมง ๆ ละ 100.- 
บาท เปนเงิน 1,000.- บาท ใบเสร็จรับเงินเทศบาลตําบลโคกสําราญ เลขท่ี RCPT-
00941/63 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 จํานวน 1,000.- บาท  
   - ขอรับเงินคืนตามใบคํารองท่ัวไป รับท่ี 2577 ลงวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2563 คํารองท่ี 
3/2564 ลงวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2563 (ปงบประมาณ ๒๕๖๔) 
   และเนื่องจากเงินคาน้ํา (ขอสูบน้ํา) ท่ีดําเนินการขอสูบในปงบประมาณ ๒๕๖๓ เปนเงิน
รายไดของเทศบาล ประกอบกับการขอรับเงินคาน้ําคืน (ขอสูบน้ํา) ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
จํานวน 3 ราย เปน 1 วัน จํานวน 3,000.- บาท เปนการขอคืนเงินรายรับหลังปงบประมาณ
ท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบความถูกตองแลวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสม
ไดโดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ินครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
: เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุม  
ทานใดอนุมัติการถอนคืนเงินรายรับ กรณีเงินคาน้ําตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา 2563 กรุณายกมือพนศีรษะดวยครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี 4 การพิจารณาญัตติท่ี 2/2564 การโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดครภุณัฑกอสราง (กองชาง) 

  



 
นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 
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: ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ และกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไปครบั 

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 กําหนดไววา การโอนงบประมาณรายจายใน
งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
รายการใหมเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ินโดยรายจายเพ่ือการลงทุน ไดแก งบลงทุน ซ่ึง
เปนรายจายในลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจาย
จากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาวคะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดครุภัณฑกอสราง (กองชาง) ครบั 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
   เนื่องจากกองชางมีภาระหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการออกแบบดานวิศวกรรม  
งานสํารวจออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคาโครงการกอสรางตาง ๆ กองชางจึงมี
ความจําเปนท่ีจะจัดซ้ือเครื่องตบดิน เพ่ือใชในการบํารุงรักษาซอมแซมถนน สิ่งกอสรางของ
เทศบาล หมวดคาครุภัณฑกอสราง จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 42,000.- บาท (สี่หม่ืน
สองพันบาทถวน) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภท คาครุภัณฑกอสราง รายการคาจัดซ้ือเครื่องตบดิน เพ่ือใชสําหรับการ
บํารุงรักษาซอมแซมถนน ทางเทา ปรับสภาพดินการบดอัดชั้นดินใชบดอัดพ้ืนฐานในการ
กอสรางอาคาร รองลึกและคูคลอง จํานวน 2 เครื่อง โดยจัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2563 งบประมาณจํานวน 42,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 

โอนตั้งรายการใหม จํานวน 1 รายการ 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตบดิน  จํานวน 2 เครื่อง 
   - ใชเครื่องยนตเบนซิน 
   - น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรมั 
   - แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน 
   - ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที 

   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน  คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง  โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานโนนพันชาติ ม. 10 – เขตเทศบาล
ตําบลบานแฮด  งบประมาณ  389 ,๐๐๐.- บาท คงเหลือ 4,000.- บาท ขออนุมัติโอนลด
งบประมาณรายจาย จํานวน  4,000.- บาท คงเหลอืงบประมาณหลงัโอน  -  บาท 

โอนลด 

   2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. จากลานออยพรเทวดา - หนองสระพัง บานดง หมู 
15 งบประมาณ   266,7๐๐.- บาท  คงเหลือ 700.- บาท ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ
รายจาย จํานวน 700.- บาท  คงเหลอืงบประมาณหลงัโอน – บาท 
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   3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสระน้ําหนองมะเขือไปบาน  นาง
อุทิศ  กลอนกลาง  บานหนองมะเขือ หมู 2 งบประมาณ 400,0๐๐.- บาท คงเหลือ 
1,000.- บาท ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจาย จํานวน 1,000.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน - บาท 
   4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน  คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง   โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักจากบานนางปนทอง  เปลือยศรี  
ถึงบานนางทองหนัก  บุญหลัง  งบประมาณ  133,300.-  บาท  คงเหลือ  300.-  บาท   
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจาย จํานวน 300.- บาท คงเหลอืงบประมาณหลงัโอน- บาท 
   5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน  คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง   โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักบานดอนปอแดง  หมู 5  จากหา
แยกศาลากลางบาน ถึงศาลากลางบาน  หมูท่ี  16  งบประมาณ  280,000.-  บาท คงเหลือ 
3,000.- บาท ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจาย  จํานวน  3,000.-  บาท   คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
   6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน  คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดง  หมูท่ี  6 จากหนองแวงยาว
ถึงหนองกุดกวางงบประมาณ   400 ,๐๐๐.-  บาท  คงเหลือ  1,000.-  บาท  ขออนุมัติโอน
ลดงบประมาณรายจาย   จํานวน   1,000.-  บาท   คงเหลืองบประมาณหลังโอน    -   บาท 
   7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน  คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง   โครงการวางทอระบายน้ําเสียพรอมบอพัก  จากหนาวัดศรีจันทร – สี่แยก
บานนายพุทธา  สุดาเดช  หมูท่ี  16  งบประมาณ  500,000.-  บาท  คงเหลือ  5,000.-  
บาท  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจาย   จํานวน   5,000.-  บาท   คงเหลอืงบประมาณ
หลังโอน    -   บาท 
   8. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  โครงการจางเหมาบริการเสริมปฏิบัติงานดานสาธารณูปโภค  
กองชาง  งบประมาณ  41,425.-  บาท   คงเหลือ  41,425.-  บาท  ขออนุมัติโอนลด
งบประมาณรายจาย   จํานวน   27,000.-  บาท   คงเหลืองบประมาณหลังโอน   14,425.-   
บาท รวมขออนมุตัโิอนลดงบประมาณ  8  รายการ  จํานวน  42,000.-  บาท ครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี    
   ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
: เชิญทานประยูรรัตน ปาเจือครับ 

  

นายประยูรรัตน ปาเจือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายประยูรรัตน ปาเจือ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอเรียนถามวาราคาและ
งบประมาณในการตั้งมาจากไหน อยางไร ครับ 

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล/ 
เจาหนาท่ีงบประมาณ 

: เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภา ฯ/เจาหนาท่ีงบประมาณ  ขอเรียนชี้แจง วา  โดยหลักในการจัดซ้ือจัดจางของ
งบประมาณ หนวยงานรัฐตองมีการดําเนินการสืบคนราคากลางและมาตรฐาน ในกรณีการ
จัดซ้ือจัดจางเครื่องตบดิน ไดดําเนินการตั้งงบประมาณตามคุณลักษณะและมาตรฐานตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 2563 ของสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ซ่ึงการดําเนินการตั้ง
งบประมาณคุณลักษณะและราคาเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด คะ 

  



 
นายสุเนตร เปลือยศรี    
   ประธานสภา ฯ 
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: มีสมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
: เชิญทานจํารัส พงษสิมาครับ 

  

นายจํารัส พงษสิมา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายจํารัส พงษสิมา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอเรียนถามวา กรณีถา
งบประมาณเหลือจาย จะสามารถจัดซ้ือเครื่องปนไฟไดหรือไมครับ  

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล/ 
เจาหนาท่ีงบประมาณ 

: เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภา ฯ/เจาหนาท่ีงบประมาณ  ขอเรียนชี้แจง วา กรณีเงินเหลือจายท่ีเก่ียวกับหมวด
ครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หรือตั้งรายการใหม หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจ
สภาอนุมัติ ดังนั้น ถากรณีเงินเหลือจายเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องไฟดังกลาว ก็
สามารถดําเนินการขออนุมัติตอสภาไดคะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
: เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุม  
ทานใดอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในหมวดครุภัณฑกอสราง (กองชาง) กรุณายกมือพนศีรษะดวยครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี 5 การพิจารณาญัตติท่ี 3/2564 การคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฝายสมาชิกสภา 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ และกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไปครบั 

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง  
1. ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545   
2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 ขอ 12 ขอ 13 และขอ 14 กําหนดใหมีคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ทําหนาท่ีพิจารณาอนุมัติแผนการใชเงิน อนุมัติโครงการ กิจกรรม ออก
ระเบียบท่ีจําเปนในการบริหารกองทุน พิจารณาความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน 
รายงานการเงิน การจายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีใชจายในพ้ืนท่ีคะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฝายสมาชิกสภาครบั 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
   เนื่องดวยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีเปนสัดสวนของสมาชิกสภาเทศบาล
ตองพนจากตําแหนงตามวาระเนื่องจากพนจากความเปนสมาชิกสภาพของสภาเทศบาล  
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ดังนั้น เพ่ือใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในการบริหารงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในสัดสวนของสมาชิกสภาจํานวนสองคน เปนไปดวยความเรียบรอยตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินงานและบริการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 
2561 จึงตองดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฝายสภา จํานวน 
2 คนข้ึนใหมแทนตําแหนงท่ีวางครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอหารือท่ีประชุมสภาในการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ฝายสมาชิกสภา เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม  ขอเชิญสภาไดพิจารณาความเห็นครับ 

  

 นายจําลอง จุลมา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายจําลอง จุลมา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอเสนอนายหนูจันทร ชนะพันธ 
เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฝายสมาชิกสภาครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายประยูรรัตน ปาเจือ 
2. นายจํารัส พงษสิมา 
: มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

  

นายประสาน ชานนท 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายประสาน ชานนท สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอเสนอนายบุญหลาย ระวา 
เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฝายสมาชิกสภาครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายหนูจันทร ชนะพันธ 
2. นายทองปาน สุขเสริม 
: มีสมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
: เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย  กระผมขอมติท่ีประชุม  
ทานใดอนุมัติการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฝายสมาชิกสภา 
กรุณายกมือพนศีรษะดวยครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี 6 การพิจารณาญัตติท่ี 4/2564 การคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นฝาย
สมาชิกสภา 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ และกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไปครบั 

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2561 ขอ 7 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือดําเนินการตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตร 
เปาหมาย ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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และประชาชนมีความสุข โดยผานกลไกของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินภายใตอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศกลุมจังหวัด และจังหวัด  กรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินคะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
ฝายสมาชิกสภาครบั 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
   เนื่องดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงเปนกลไกหลักในการกําหนดแผนพัฒนาทองถ่ินใน
สัดสวนของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีกําหนดเอาไวสามคน ไดสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงลง 
เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกสําราญเปนไปตาม
สัดสวนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีกําหนดไว จึงตองดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินฝายสภา จํานวน 3 คนข้ึนใหมแทนตําแหนงท่ีวางครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอหารือท่ีประชุมสภาในการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินฝายสมาชิกสภา 
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม  ขอเชิญสภาไดพิจารณาความเห็นครับ 

  

นายบุญหลาย ระวา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายบุญหลาย ระวา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอเสนอนายจํารัส พงษสิมา 
เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินฝายสมาชิกสภาครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายสมาน ชานนท 
2. นายหนูจันทร ชนะพันธ 
: มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

  

นายจํารัส พงษสิมา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายจํารัส พงษสิมา  สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลโคกสําราญ  ขอเสนอนายคําไมย ออนตา  
เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินฝายสมาชิกสภาครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายจําลอง จุลมา 
2. นายประยูรรัตน ปาเจือ 
: มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

  

นายวีระจักร เปลือยศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายวีระจักร เปลือยศรี สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลโคกสําราญ  ขอเสนอนายประยูรรัตน  
ปาเจือ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินฝายสมาชิกสภาครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายบุญหลาย ระวา 
2. นายทองปาน สุขเสริม 
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: มีสมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
: เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย  กระผมขอมติท่ีประชุม  
ทานใดอนุมัติ การคัดเลือกตัวแทน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินฝายสมาชิกสภา กรุณายกมือ
พนศีรษะดวยครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี 7 การพิจารณาญัตติท่ี 5/2564 การคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นฝายสมาชิกสภา 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ และกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไปครบั 

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2561 ขอ 28 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มี
หนาท่ีติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลแผนการปฏิบัติงาน และแผนทองถ่ินประจําป เพ่ือเสนอ
ตอผูบริหารทองถ่ิน และตอสภาทองถ่ินวาผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายคะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฝายสมาชิกสภาครบั 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
   เนื่องดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินซ่ึงเปนกลไกหลักในการ
ติดตาม ประเมินการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินวาเปนไปตามกรอบแหงแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือไมในสัดสวนของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีกําหนดเอาไวสามคน ไดสิ้นสุดวาระการ
ดํารงตําแหนงลง เพ่ือใหการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปตาม
สัดสวนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีกําหนดไว จึงตองดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฝายสภาจํานวน 3 คนข้ึนใหมแทนตําแหนงท่ีวาง
ครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอหารือท่ีประชุมสภาใน การคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินฝายสมาชิกสภา  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม  ขอเชิญสภาไดพิจารณา
ความเห็นครับ 

  

นายคําไมย ออนตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน  ผมนายคําไมย 
ออนตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ  ขอเสนอนายสมาน ชานนท เปน คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฝายสมาชิกสภาครบั 

  

 
 
 

 
 
 



 
นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 
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: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายจํารัส พงษสิมา 
2. นายจําลอง จุลมา 
: มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

  

นายบุญหลาย ระวา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายบุญหลาย ระวา สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลโคกสําราญ  ขอเสนอนายประสาน ชานนท  
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฝายสมาชิกสภาครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายคําไมย ออนตา 
2. นายจําลอง จุลมา 
: มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

  

นายสมาน ชานนท 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายสมาน ชานนท  สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลโคกสําราญ  ขอเสนอนายจําลอง จุลมา เปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฝายสมาชิกสภาครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายบุญหลาย ระวา 
2. นายหนูจันทร ชนะพันธ 
: มีสมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
: เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย  กระผมขอมติท่ีประชุม  
ทานใดอนุมัติการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฝาย
สมาชิกสภาครบั กรุณายกมือพนศีรษะดวยครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี 8 การพิจารณาญัตติท่ี 6/2564 การคัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ และกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไปครบั 

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง  
1. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 
2. มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตรฐานท่ี 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีหนาท่ี
กําหนดแนวทาง สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสนอแนะการจัดตั้ง 
ยุบ หรือยายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เสนอแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน ใหมีสวนรวมในการพัฒนา
เด็กเล็ก ฯลฯ คะ 
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นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกสําราญครบั 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
   เนื่องดวยคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีเปนสัดสวนของสมาชิกสภาเทศบาลตองพน
จากตําแหนงตามวาระเนื่องจากพนจากความเปนสมาชิกสภาพของสภาเทศบาล ดังนั้น เพ่ือให
มีคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสัดสวนของสมาชิก
สภาจํานวนหนึ่งคน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงตองดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฝายสภา โดยใหสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญเห็นชอบ จํานวน 1 คน ข้ึนใหม
แทนตําแหนงท่ีวาง 
    และผมขอเสนอ นายประยูรรัตน ปาเจือ เปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกสําราญครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
: เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย  กระผมขอมติท่ีประชุม  
ทานใดอนุมัติการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกสําราญ กรุณายกมือพนศีรษะดวยครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี 9 การพิจารณาญัตติท่ี 7/2564 การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ในสัดสวนของ
บุคคลท่ีตองไดรับการอนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ และกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไปครบั 

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง  
1. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 
2. มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตรฐานท่ี 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๓. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1316 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  กําหนดใหสถานศึกษา รวมถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ แผนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสถานศึกษา คะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ในสัดสวน
ของบุคคลท่ีตองไดรับการอนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญครบั 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
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   เนื่องดวยคณะกรรมการสถานศึกษาในสัดสวนของผูทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาเห็นชอบ หัวหนา
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของท่ีสภาเห็นชอบ ไดครบวาระการดํารงตําแหนง
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกสําราญ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสัดสวนท่ีตองผานการ
พิจารณาของสมาชิกสภา  จํานวน  ๑๐ คน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงตองดําเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และหัวหนาหนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ จํานวน 5 คน ข้ึนใหมแทนตําแหนงท่ีวาง  และผมขอเสนอรายชื่อ 
ดังนี้ 
   1. นายจําเริญ  จุลมา  ตําแหนง ครูชํานาญการ    
   2. นางหนูรัตน กิจเทาว ตําแหนง ประธาน อสม . หมูท่ี ๑   
   3. นางจันทรทา ระวา    ตําแหนง ประธาน อสม . หมูท่ี ๑๑              
   4. นางมะลิ ระวาตําแหนง ประธาน อสม . หมูท่ี ๑๔ 
   5. นายสุริยา นามวงษ   ตําแหนง สารวัตรกํานัน              
   6. นายทรงศักดิ์ ลิตา ตําแหง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานดง  
   7. นางอํานวยพร กิจเทาว   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานโคกสําราญ          
   8. นางขนกวรรณ ราชบรรจบ ตัวแทนภาคเอกชน 
   9. นายศรีชัย รินลา   ตัวแทนภาคเอกชน                  
   10. นายธานินทร วิชาชัย ตัวแทนภาคเอกชน    

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
: เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย  กระผมขอมติท่ีประชุม  
ทานใดอนุมัติการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ในสัดสวนของบุคคลท่ีตองไดรับการ
อนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ กรุณายกมือพนศีรษะดวยครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี 10 การพิจารณาญัตติท่ี 8/2564 การ โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัดเทศบาล) 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ และกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไปครบั 

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 กําหนดไววา การโอนงบประมาณรายจายใน
งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
รายการใหมเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ินโดยรายจายเพ่ือการลงทุน ไดแก งบลงทุน ซ่ึง
เปนรายจายในลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจาย
จากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาวคะ 
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นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัดเทศบาล) ครบั 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
   เนื่องจากฝายบริหารมีความจําเปนท่ีจะตองจัดครุภัณฑสํานักงานประเภท โตะ เกาอ้ี  
ชุดรับแขก เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ หมวดคาครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4 รายการ รวม
เปนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
โอนตั้งรายการใหม จํานวน 4 รายการ 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
สํานักงาน คาจัดซ้ือชุดโตะ เกาอ้ีสํานักงาน ชนิดหนัง สีดํา จํานวน 1 ชุด  ตั้งไว 32,500.- 
บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโตะ เกาอ้ีสํานักงาน ชนิดหนัง สีดํา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 
32,500.- บาท  โดยมีคุณลักษณะสังเขปดังนี้ 

รายการที่ 1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซ้ือชุดโตะ เกาอ้ีสํานักงานชนิดหนังสีดํา  
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 32,500.- บาท 

1.1 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโตะ 1 ตัว จํานวน 26,000.- บาท 
  1.1.1 เพ่ือจัดซ้ือชุดโตะทํางาน FRANC ขนาด ลึก 95 ซม. กวาง 200 ซม. สงู 76 ซม.  
   - วัสดุ โครงสรางไมผสมไม MDF 
   - เคลือบสีโตะดวยโพลียูนิเทน ทนความรอนและรอยขูดขีด 
   - TOP หนา 3 นิ้ว มียางพลาสติกรองมือเพ่ือปองกันรอยขูดขีดไดอยางดี 
   - ดานลางหนา TOP สวนในคนนั่งมีรางเก็บอุปกรณเครื่องเขียน ขนาดพอประมาณ 
   - ดีไซนหนาโตะเปนลักษณะหักเหลี่ยมยอมุมเพ่ิมความสงางาม 
  1.1.2 ตูขางยาว ขนาด ลึก 40 ซม. กวาง 120 ซม. สงู 65 ซม. 
   - วัสดุไม MDF เพาะโครงหนา 
   - ชองดานซาย+ขวา เปนบานเปด ดานในมีชั้น สามารถวางแฟมหรือเก็บสิ่งของได 
   - ชองโลงดานซายสําหรับวาง CPU และอุปกรณตางๆ สวนกลางดานบนเปนชองวางคียบอด 
ดานกลางเปนชองโลง และดานลางเปนกลองลิ้นชัก สามารถเก็บหนังสือหรืออุปกรณได 
  1.1.3 ตูเล็ก ขนาดลึก 47 ซม. กวาง 40 ซม. สงู 59 ซม. 
   - วัสดุโครงสรางไม MDF พนสีเคลือบโพลียูนิเทนกันรอยขูดขีด 
   - มีลิ้นชัก 2 ชอง เคลื่อนท่ีได 
   - ลักษณะมือจับเปนแบบหลุม 
   - มีกุญแจล็อกได  
1.2 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน ชนิดหนัง สีดํา 1 ตัว จํานวน 6,500.- บาท 
  - ดีไซนเรียบหรู ดูทันสมัย นั่งสบาย รูสึกผอนคลาย 
  - โครงสรางแข็งแรง บุฟองน้ํา หุมดวยวัสดุ 
  - คุณภาพดี 
  - แขนเหล็กซุบโคเม่ียม หุมดวยวัสดุคุณภาพดี 
  - ขาเหล็กซุบโคเม่ียม ปองกันสนิม 
  - ลูกลอมาตรฐาน 
  - รองรับน้ําหนัก 100 กิโลกรมั 
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โอนลด
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวด 
คาใชสอย ประเภท โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  ต้ังไว 100,000.- บาท คงเหลือ 
100,000.-บาท ขอโอนลดงบประมาณ ครั้งน้ี 32,500.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
67,500.- บาท 

  

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
สํานักงาน คาจัดซื้อชุดโตะ เกาอี้สํานักงาน ชนิดหนัง สีดํา จํานวน 1 ชุด  ต้ังไว 30,500.- บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโตะ เกาอี้สํานักงาน ชนิดหนัง สีดํา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,500.- บาท  
โดยมีคุณลักษณะสังเขปดังน้ี 

รายการที ่2 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโตะ เกาอี้สํานักงานชนิดหนังสีดํา จํานวน 
1 ชุด เปนเงิน 30,500.- บาท 

2.1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโตะ 1 ตัว จํานวน 24,000.- บาท 
  2.1.1 เพื่อจัดซื้อชุดโตะทํางาน GLITTER ขนาด ลึก 80 ซม. กวาง 180 ซม. สูง 76 ซม.  
   - วัสดุ โครงสรางไมผสมไม MDF 
   - เคลือบสีโตะดวยโพลียูนิเทน ทนความรอนและรอยขูดขีด TOP หนา 3 น้ิว มียาง  พลาสติก
รองมือเพื่อปองกันรอยขูดขีดไดอยางดี ดานลางหนา TOP ขอบโตะดานในมีรางล้ินชักเก็บอุปกรณ
เครื่องเขียน ขนาดพอประมาณ เปนสไลดชนิดลูกปนมีความทนทานมากกวารางสไลดชนิดท่ัวไป 
   - ดีแผงหนาโตะออกแบบมีลักษณะลวดลายกรอบไมกรุลายไมมะคา สวยงาม 
  2.1.2 ตูขางยาว GLITTER ขนาด ลึก 52 ซม. กวาง 120 ซม. สูง 76 ซม. 
   - วัสดุโครงสรางไม MDF TOP ตูยาวมีความหนาเทาโตะทํางาน พนสีเคลือบโพลียูนิเทนกันรอย
ขูดขีด มีอายุการใชงานยาวนาน สามารถถอดประกอบได ตัวตูขางยาวมีความสูงเทาตัวโตะทํางาน
เพิ่มความสะดวกในการใชงาน 
   - มีชองวาง CPU และตัวสํารองไฟ มีล้ินชัก 2 ชอง ดานบนเปนรางคีบอรด ดานซายสุด เปน
หนาบานเปดเกบ็เอกสาร 
  2.1.3 ตูเล็ก GLITTER  ขนาดลึก 40 ซม. กวาง 47 ซม. สูง 54 ซม. 
   - วัสดุโครงสรางไม MDF พนสีเคลือบโพลียูนเิทนกนัรอยขดูขดี 
   - มีล้ินชัก 2 ชอง เคล่ือนท่ีได 
   - มีกุญแจล็อกได 
2.2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ชนิดหนัง สีดํา 1 ตัว จํานวน 6,500.- บาท 
   - ดีไซนเรียบหรู ดูทันสมัย น่ังสบาย รูสึกผอนคลาย 
   - โครงสรางแข็งแรง บุฟองนํ้า หุมดวยวัสดุ 
   - คุณภาพดี 
   - แขนเหล็กซุบโคเมี่ยม หุมดวยวัสดุคุณภาพดี 
   - ขาเหล็กซบุโคเมีย่ม ปองกนัสนิม 
   - ลูกลอมาตรฐาน 
   - รองรับนํ้าหนัก 100 กิโลกรัม 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ  งบดําเนินงาน หมวด 
คาใชสอย ประเภท โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  ต้ังไว 100,000.- บาท คงเหลือ 
67,500.-บาท ขอโอนลดงบประมาณ ครั้งน้ี 30,500.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
37,000.- บาท 
 

โอนลด 
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   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
สํานักงาน คาจัดซ้ือชุดโตะ เกาอ้ีสํานักงานชนิดหนังสีดํา จํานวน 2 ชุด ตั้งไว 16,900.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโตะ เกาอ้ีสํานักงานชนิดหนังสีดํา จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,450.- บาท 
รวมเปนเงิน 16,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขปดังนี้ 

รายการที่ 3 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซ้ือชุดโตะ เกาอ้ีสํานักงานชนิดหนังสีดํา  
จํานวน 2 ชุด เปนเงิน 16,900.- บาท 

3.1 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโตะ 2 ตัว จํานวน 11,000.- บาท 
   - เพ่ือจัดซ้ือชุดโตะไม ขนาด ลึก 80 ซม. กวาง 150 ซม. สงู 75 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
5,500.- บาทเปนเงินท้ังสิ้น 11,000.- บาท 
3.2 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานชนิดหนังสีดํา 2 ตัว จํานวน 5,900.- บาท 
   - เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานชนิดหนังสีดํา ขนาด W68 x D82 x H 112-119 จํานวน 2 
ตัว ๆ ละ 2,950.- บาท เปนเงินท้ังสิ้น 5,900.- บาท 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย ประเภท โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  ตั้งไว 100,000.- บาท 
คงเหลือ 37,000.-บาท ขอโอนลดงบประมาณ ครั้งนี้ 16,900.-บาท คงเหลอืงบประมาณ
หลงัโอน 20,100.- บาท 

โอนลด 

 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
สํานักงาน คาจัดซ้ือชุดรับแขกไมอารมแชร ตั้งไว 20,100.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคา
จัดซ้ือชุดรับแขกไมอารมแชร จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะสังเขปดังนี้ 

รายการที่ 4 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซ้ือชุดรับแขกไมอารมแชร 

4.1 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดรับแขกไมอารมแชร จํานวน 1 ชุด จํานวน 20,100.- บาท 
   - เพ่ือจัดซ้ือชุดรับแขกไมอารมแชร จํานวน 1 ชุด มี 4 ชิ้น ประกอบดวย โซฟาไม 3 ท่ีนั่ง 
จํานวน 1 ตัว โซฟาไมสัก 1 ท่ีนั่ง จํานวน 2 ตัว โตะกลางไม จํานวน 1 ตัว 
โอนลด
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย ประเภท โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  ตั้งไว 100,000.- บาท 
คงเหลือ 20,100.-บาท ขอโอนลดงบประมาณ ครั้งนี้ 20,100.-บาท คงเหลอืงบประมาณ
หลังโอน   -  บาท 

  

                 
 

รวมโอนลดท้ังส้ิน 4 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น 100,000.- บาท  
 

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
: เชิญทานจํารัส พงษสิมา ครับ 

  

นายจํารัส พงษสิมา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายจํารัส พงษสิมา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอเรียนถามวา ครุภัณฑโตะ 
เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ชุด คืออะไรครับ 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจงวา ครุภัณฑโตะ และ
เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ชุด ประกอบไปดวย คาจัดซ้ือชุดโตะ 1 ตัว และคาจัดซ้ือเกาอ้ี
สํานักงาน ชนิดหนัง สีดํา 1 ตัวครบั 



 
นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 
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: เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย  กระผมขอมติท่ีประชุม  
ทานใดอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในหมวดครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือพนศีรษะดวยครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี 11 การพิจารณาญัตติท่ี 9/2564 การ โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดครุภัณฑสํานักงาน (กองคลัง) 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ และกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไปครบั 

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 กําหนดไววา การโอนงบประมาณรายจายใน
งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
รายการใหมเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ินโดยรายจายเพ่ือการลงทุน ไดแก งบลงทุน ซ่ึง
เปนรายจายในลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจาย
จากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาวคะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดครุภัณฑสํานักงาน (กองคลงั) ครบั 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
    เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2564 ตามแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดรายจายคาครุภัณฑ  ประเภทรายจายครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประเภทคาจัดซ้ือโตะทํางาน  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ีทํางาน 
จํานวน ๑ ชุด สําหรับปฏิบัติงานในกองคลัง  ตั้งไว  ๖ ,๐๐๐.-  บาท  (หกพันบาทถวน) เปน
การตั้งงบประมาณรายจายงบประมาณผิดหมวดจึงตองดําเนินการโอนงบประมาณ ไปตั้งจาย
รายการใหม  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดรายจาย คา
ครุภัณฑ ประเภทรายจาย ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือโตะทํางาน โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้  
๑. คาจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน ๑ ตัว จํานวน  ๔,๕๐๐.- บาท 
   - โตะทํางาน  ระดับ  ๗ - ๙  ขนาด  W๑๕๐xD๘๐xH๗๕  cm 
   - ดานซาย  ๓  ลิ้นชัก  ดานขวามี  ๑  ลิ้นชักเล็ก  และ  ๑  ตูบานเปด 
   - โครงสรางทําดวยโครงเคราไมเนื้อแข็งกรุดวยไมอัดสักอิตาลีลายเสน 
   - ขาเหล็กเหลี่ยม  ๑  นิ้ว  หนา  ๐.๘  มม. 
   - มีขาเหยียบบริเวณท่ีนั่ง 
   - ทําสีธรรมชาติ 
   รายละเอียดสวนตาง ๆ  
   - ลิ้นชักดานซาย  ขนาด  H๑๔x๓๙.๕  cm  จํานวน  ๓  ลิ้นชัก 
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   - ลิ้นชักเล็กสําหรับเก็บเครื่องเขียน  หรืออุปกรณสํานักงานเล็ก ๆ  
   - บานตูดานขวา 
๒. คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน ๑ ตัว จํานวน ๑,๕๐๐.- บาท  
   - เกาอ้ีทํางาน  หุมหนัง  นั่งสบาย  ไมอึดอัด  สามารถปรับความสูงต่ําของเกาอ้ีใหเหมาะสม
กับโตะทํางานหรือระดับสายตาในการทํางานได  พนักพิงรับตนคอ  ในขณะท่ีเม่ือยลาสามารถ
เอนหลังพิงไดกําลังดี  ขาชุบโครเมียมดูหรูหรามีระดับ  ใหความคลองตัวในขณะนั่ง ทํางานดวย
ลอเลื่อน  และหมุนไดรอบตัว 
 

   ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดรายจาย  คาครุภัณฑ  
ประเภทรายจาย  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประเภทคาจัดซ้ือโตะทํางาน  ตั้งไว  ๖ ,๐๐๐.-  บาท  
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  จํานวน  ๖,๐๐๐.-  บาท โอนลดครั้งนี้ จํานวน  ๖ ,๐๐๐.-  บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จํานวน  ๐.-  บาท 

โอนลด 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย  กระผมขอมติท่ีประชุม  
ทานใดอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในหมวดครุภัณฑสํานักงาน (กองคลงั) กรุณายกมือพนศีรษะดวยครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ 

  

นายคําไมย ออนตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายคําไมย ออนตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอเสนอใหฝายบริหารพิจารณา
เรื่องงบประมาณในการซอมแซมคลองสงน้ํา ม.8 ครบั 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
: ในเบื้องตนไดประสาน และสอบถามกองคลัง เรื่องงบประมาณวา มีเพียงพอหรอืไม อยางไร 
เพ่ือใชในการซอมแซม และใหนายสถานีสูบน้ํา ม.8 รายงานจุดเสียหาย รายงานผานกองชาง  
: ในกรณีการซอมแซมไฟฟาสองสวาง เพ่ือความสะดวกของ ประชาชน และการบริการ ผมจะ
ใหเจาหนาท่ีรีบ ดําเนินการแจงรายชื่อ  และเบอรโท รศัพทของคณะผูบริหารใ หแกผูใหญบาน 
หมูบานตาง ๆ ไดรับทราบ เพ่ือเปนชองทางในการติดตอขอความชวยเหลือในกรณีดังกลาว  
: ในสวนกรณีถนนเสนบานหนองหัวชางท่ีชํารุดเสียหาย ผมกําลังดําเนินการจัดหางบประมาณ
เพ่ือดําเนินการซอมแซมแกไขอยูครบั 
: และขอหารือในหลกัการ ในการแกไขชวยเหลือถนนบานปาแดง ม.7 ท่ีมีสภาพเปนดินโคลน
ตม ไมสะดวกในการจราจร ท้ังท่ีถนนเสนดังกลาว เปนถนนภายในหมูบาน ประกอบกับมีขอ
รองเรียนขอความชวยเหลือจากผูใหญบาน และชาวบาน ม.7 ใหเทศบาลดําเนินการแกไขเปน
การดวน ผมจึงขอหารือในหลักการวา หากงบประมาณรายจายรายการใดยังไมมีความจําเปนท่ี
จะตองดําเนินการในชวงนี้ ผมจะขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม เพ่ือแกไขปญหา 

 






