
                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

สมัยวสิามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1/2562 

วันพุธที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.2562  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

การประชุมสมัยวสิามัญ  สมัยที่  1   ครัง้ที่  1/2562 

วันพุธที่  8  พฤษภาคม  2562  เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา   

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

ผูมาประชุม 

๑.นายวินัย  แกวประสิทธิ ์  ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

๒.นายเกรียงไกร  พันธุสะ   รองประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

๓.นายอนันต  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

4.นายวิชาญ  กมลฉํ่า   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

5.นายประทีป  ศรีวิเชียร   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

6.นายสมเจต  มีจันทรมาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

7.นายพวน  อยูอาจินต   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒    

8.นางจุฑามาศ  สมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

9.นายสมศักดิ์  กรผลึก   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

๑0.นางจํานงค  พึ่งสมศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 

1.นายสมหวัง  พุฒวันดี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑      (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.นางพีรญา  แสงรูจี   ผูอํานวยการกองคลัง 

  9.นายธนกร  ชิศากรวณชิ   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

  10.นางภัทรวดี  แกวกระจาย  ผูอํานวยการกองการศกึษาฯ 

11.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  ๑2.นายมนัส เอี่ยมสเุมธ   นายชางโยธา 

  13.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน  ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  14.นางสาววรรณภา  ฟองชน  พนักงานเทศบาล  
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 1/2562   เพ่ือเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ อางถึงหนังสืออําเภอวิเศษชัยชาญ ที่ อท 0023.10/1653  ลงวันที่  2 พฤษภาคม  

2562 เรื่องขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 

2562   ตามที่เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีความประสงคขอเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 1 ประจําป 2562  มีกําหนดไมเกิน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 

เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม และเรื่องอื่น ๆ  อําเภอวิเศษชัยชาญ พิจารณาแลว เห็นวา

เพื่อประโยชนของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลไผดําพัฒนา จึงอนุญาตใหเรียกประชุมสภา

เทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562  มีกําหนดไมเกิน 15 วัน นับตั้งแต

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  เปนตนไป                                                                                           

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 

ครั้งที่  2/2562  เมื่อวันจันทรที่  25 กุมภาพันธ  พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ที่สงไปพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมไปแลว     ถาตองการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอใหเสนอในที่ประชุมเลย  ขอใหดู

รายงานการประชุมครบั 

 ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ  พ.ศ.2562  ครบั 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ ๓.1  การพิจารณาจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายโครงการขุดเจาะวางทอลอด บริเวณหมูที่  6 

ขนาดทอ 12 นิ้ว ยาว 41 เมตร งบประมาณ  88,200บาท   ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจง

รายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจาก มีประชาชนเขียนคํารองใหเทศบาลดําเนินการ เพ่ือเอาน้ําเขาบึงก็มีชาวนา

รองเรียนอยูประมาณ 20 ราย ตอนแรกคิดวาเปนความเดือดรอนของประชาชนก็จะ

พิจารณาจายขาดเงินสะสม แตเนื่องจาก โครงการขุดเจาะวางทอลอด บริเวณหมูที่  6   

มีประชาชนไดเขียนคํารองใหเทศบาลดําเนินการตามโครงการ แตเนื่องจากโครงการนี้ไดตั้ง

จายไว ในเทศบัญญัติของป 2562 แลว  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  จึงขอเปลี่ยนจากการจายขาดเงินสะสมเปนการจายในงบ

ของเทศบัญญัติป 2562 งบประมาณที่ตั้งจายไว  88,200บาท  ถางบประมาณพรอม

เราก็จะรีบดําเนินการให เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรที่ตองใชน้ําในบริเวณนั้น 
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ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี   ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ พิจารณาการใชจายงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือจายโครงการขุดเจาะวางทอลอด บริเวณ

หมูที่  6  ขนาดทอ 12 นิ้ว ยาว 41 เมตร งบประมาณ  88,200บาท หากเห็นชอบ 

โปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบ เปล่ียนจากการจายขาดเงินสะสมเปนการจายในงบของเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อจัดทําโครงการขุดเจาะวาง

ทอลอด บริเวณหมูที่  6 ขนาดทอ 12 นิ้ว ยาว 41 เมตร งบประมาณ  88,200บาท 

ประธานสภาฯ ๓.2  การพิจารณาจายขาดเงินสะสม  เพ่ือจายโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน  

หมูที่ 6  งบประมาณ  75,000บาท  ขอเชิญนายกฯ  ชีแ้จงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ตามหนังสือสั่งการอําเภอวิเศษชัยชาญ ดวนที่สุด ที่ อท 0023.10/1410 ลงวันที่  24 

เมษายน  2562  เรื่องการดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยใหดําเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จํานวน 3 โครงการ 

ประกอบดวย โครงการฟนฟูพัฒนาลําน้ํา คูคลอง  เพื่อสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต  

โครงการ “ 1 อํา เภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และโครงการเ พ่ิมสวนหยอม/

สวนสาธารณะใหแกชุมชน  เทศบาลเลือกจัดทําสวนหยอม  เดิมเราจะขอจายขาดเงิน

สะสม  แตเมื่อพิจารณาแลวเราขอเปลี่ยนมาจายจากงบประมาณของเทศบาล โดย 

ตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชม  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก เพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน  หมู ท่ี 6  งบประมาณ  

75,000บาท  โดยขอโอนงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  

หมวดคาใชสอย  ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว  100,000บาท  ขอโอนลด

ครั้งนี ้ 75,000บาทครับ 

นายอนันต  เขียวสวาส  

สท.ต.เขต  1 ขอเรียนถามถึงสถานที่ที่ดําเนินการจัดทําสวนหยอม เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และ 

สมพระเกียรติ 

นายกเทศมนตรี จัดบริเวณหนาศูนยเด็กเล็กท่ีกําลังสรางชองกลางระหวางโดมจอดรถมีพ้ืนที่วางอยู  

สวนรายละเอียดขอใหกองชางชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายชางโยธา จะมีพื้นที่วางอยูประมาณ 9X21 เมตร  ตนไมท่ีใชปลูกจะมี ปลูกหญานวนนอย  ไผลวก

หวาน ชาดัด กวนอิมใบเงิน หลิวไตหวัน หลิวทอง พุดพิชญา  เทียนทอง ปาลมหางกระรอก 

ไทรเกาหลี ตนเข็ม และทําทางเทคอนกรีตดวยครบั 



-4- 

นายอนันต  เขียวสวาส  

สท.ต.เขต  1 ทําไมเราไมไปจัดที่บริเวณหนาเทศบาล ซึ่งมีปายเทศบาลอยูดวย หรือวาตองใชงบประมาณ

ที่สูงขึ้น 

นายกเทศมนตรี เรามีงบประมาณนอย  เราจึงวางท่ีหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ   เพื่อใหเกิดความสงางามของ

ศูนยเด็กเล็กดวย และเปนสวนหยอมแบบกะทัดรัด สวยงาม ถาเราใชพ้ืนท่ีใหญตองใช

งบประมาณเยอะ  มีคนแนะนําใหไปจัดที่บึงเบิกไพร แตเราไมมีงบประมาณ ซึ่งตองใช

งบประมาณมาก  เราจึงเลือกจัดสวนขนาดเล็กครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ พิจารณาโอนงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือจายโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน  

หมูที่ 6  งบประมาณ  75,000บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อจายโครงการ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน หมูที่ 6 งบประมาณ  75,000บาท 
ประธานสภาฯ ๓.3  การพิจารณาจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายโครงการขยายเขตติดตั้งระบบหมอแปลง

ไฟฟาประปาหมูบาน หมูที่ 8  งบประมาณ  150,000บาท ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจง

รายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากที่เราสรางแท็งคประปาบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 8  เสร็จมานานพอสมควรแลว 

และใชน้ํามานานแลว  แตเนื่องจากกระแสไฟฟามีปญหาตกอยูบอยครั้ง เราก็พยายามซื้อ

หมอแปลงมาดึงกระแสไฟ แตไฟฟาก็ไมเพียงพอทําใหทําการสูบน้ําไมได  เราจึงตองติดตั้ง

หมอแปลงไฟฟา เหมือนกับแท็งคประปาหมูท่ี 6  ตองแยกหมอแปลงออกมา ไฟถึงไมตก  

ก็เปนความเดือดรอนของประชาชนในหมูที่ 8  และหมูที่ใกลเคียง และงบประมาณเราไมได

ตั้งไว จึงมีความจําเปนตองขอจายขาดเงินสะสม เปนการติดตั้งหมอแปลงระบบ 1 เฟส 

ขนาด 30 เควีเอ จํานวน 1 เครื่อง   เพ่ือใชกับเครื่องที่สูบน้ํากับแท็งคประปาหมูที่ 8   

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณาจายขาดเงินสะสม 

เพื่อจายโครงการขยายเขตติดตั้ งระบบหมอแปลงไฟฟาประปาหมูบ าน หมูที่  8  

งบประมาณ  150,000บาท   หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบ จายขาดเงินสะสม เพื่อจายโครงการขยายเขตติดตั้งระบบหมอแปลงไฟฟา

ประปาหมูบาน หมูที่ 8  งบประมาณ  150,000บาท    

 

 

 



ลําดับที่ ช่ือ - สกุล บานเลขที่ หมูที่ จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 นายอํานาจ  พวงลูกอนิทร 111 1 1,830.00     โรงเลี้ยงสัตว

2 นางอําพันธ  อินมงคล 39/5 2 1,780.00     โรงเลี้ยงสัตว

3 นางสาวเบญจมาศ  ทองพูล 19 4 2,480.00     โรงเลี้ยงสัตว

4 นายมานพ  ทัพไทย 17/2 4 3,180.00     โรงเลี้ยงสัตว

5 นางสาวอัจฉิมา  ประทุมทอง 93 8 3,162.00     โรงเลี้ยงสัตว

6 นายปรีชา  มีมงคล 79/2 8 2,090.00     โรงเลี้ยงสัตว

7 นางมาลี  ผลแยม 57/2 8 2,303.00     โรงเลี้ยงสัตว

8 นายยอด  สันทัด 11/3 3 2,115.00     โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร

18,940.00   รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล บานเลขที่ หมูที่ จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 นางสาวสมวงค  สันทัด 91 1 4,910.00     บานเรือน

2 นายประคอง  คงม่ัน 92 1 3,007.00     บานเรือน

3 นายสมมิตร  มุงผล 16 2 1,780.00     บานเรือน

4 นายแพลว   จงภักดี 40 2 2,700.00     บานเรือน

5 นางชวน  นาคหัวเพ็ชร 31/2 2 1,093.00     บานเรือน

6 นางสาวปทมา  ม่ังนิมิตร 18 2 1,682.00     บานเรือน

7 นางเกล้ียง  ขําเขียว 6 3 1,240.00     บานเรือน

8 นางรัตนา  ทัพไทย 91/3 3 2,260.00     บานเรือน

9 นายสุบิน  อาจมาก 65 3 2,800.00     บานเรือน

10 นายสุวรรณ  สาทสนอง 24/3 3 1,714.00     บานเรือน

11 นางทุเรียน  จันทะพิม 71 3 4,147.00     บานเรือน

12 นางบุญชู  พุฒซอน 27/1 3 1,650.00     บานเรือน

13 นายจินตศักด์ิ  พยุงญาติ 52/1 4 2,039.00     บานเรือน

14 นายยงยศ  แกวอราม 12/1 5 720.00       บานเรือน

15 นายธนบดี  พันธุสะ 20/1 5 1,690.00     บานเรือน

16 นายประทีป  ผุดผอง 9/2 7 2,100.00     บานเรือน

17 นางสาวพิชญรัศม์ิ  โพธ์ิทอง 6/1 7 740.00       บานเรือน

18 นางนพรัตน  แสงทอง 11 7 660.00       บานเรือน

19 นางสาวเยาวลักษณ  พวงประสงค 51/1 8 1,881.00     บานเรือน

20 นางสารีย  จิตกุศล 168 1 4,250.00     บานเรือน

43,063.00   รวมเปนเงินท้ังส้ิน
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ประธานสภาฯ 3.4  การพิจารณาจายขาดเงินสะสม กรณ ีราษฎรไดรับความเสียหายจากวาตภัยจํานวน  

28 ราย   งบประมาณ  62,003บาท    ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ดวย เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดรับแจงเหตุจากผูประสบเหตุวาตภัยในเขตพ้ืนที่เมื่อวันที่ 
๒2 เมษายน ๒๕๖2   สงผลใหบานเรือน โรงเลี้ยงสัตว โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร ไดรับ
ผลกระทบเกิดความเสียหาย   กองชางเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา ไดลงสํารวจและประมาณ
ราคาความเสียหาย จํานวน 28 ราย ดังตอไปนี้ 

   ๑.บานเรือนไดรับความเสียหาย จํานวน 20 ราย คือ 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒. โรงเลี้ยงสัตวไดรับความเสียหาย/โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร จํานวน 8 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของรายงานใหอําเภอวิเศษชัยชาญทราบ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินทดรองราชการระดับอําเภอ ถึงคณะกรรมการ 
กชภอ. ระดับอําเภอ  ไดพิจารณาแลว  มีมติใหเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ดําเนินการ
ชวยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ภายใตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนด  เพื่อให
การบริหารงบประมาณการชวยเหลือประชาชนในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย 
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงนําเรื่องเสนอสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ในการประชุม
สภาครั้งนี้ เพ่ือขอมติเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสมใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน 
จํานวน 28 ราย เปนจํานวนเงนิท้ังสิ้น 62,003.- บาท  

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณาจายขาดเงินสะสม 

เพ่ือจายกรณีราษฎรไดรับความเสียหายจากวาตภัย  จํานวน  28 ราย   รวมเปนเงินท้ังสิ้น

62,003บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบ  จายขาดเงินสะสม เพื่อจายกรณีราษฎรไดรับความเสียหายจากวาตภัย  

จํานวน  28 ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น  62,003บาท 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอื่นๆ  

ประธานสภาฯ ใครมีเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 

นักวิเคราะหฯ ขออนุญาตที่ประชุมสภา มีเรื่องแจงใหที่ประชุมสภาเพ่ือทราบ  การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับที่ 1  โดยทางเทศบาลตําบล 

ไผดําพัฒนาไดออกประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสี่ปตามโครงการการเชื่อมโยงและ 

บูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  ประจําป  พ.ศ.2564  โดยไดนําปญหาและ 

ความตองการของประชาชนมาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป โดยคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนาไดจัดทํารางแผนพัฒนาและประชุมคณะกรรมการสนับสนุน เมื่อวันที่ 

25 มีนาคม 2562 และไดเสนอรางแผนตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นไดพิจารณาราง

แผนดังกลาวในการประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2562  แลว และไดเสนอผูบริหารทองถ่ิน

พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562  และไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 1 และไดประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบโดยทั่วกันแลว จึงเรียนมาเพ่ือสภาทราบคะ 

นายกเทศมนตรี   สืบเนื่องจากวันศุกรท่ีผานมา วันแจกเบี้ยผูสูงอายุ ผมติดภารกิจ จึงมอบรองวิรัตนใหเปน

ผูดําเนินการแทน และในชวงบายก็มีการประชุมพนักงาน  รองวิรัตนก็พูดถึงเรื่องที่ทาง

อําเภอและจังหวัดไดขอความรวมมือใหไปรวมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4-6 

พฤษภาคม 2562  โดยใหรองวิรัตนเปนผูดําเนินการ แตไมมีพนักงานไมคอยใหความ

รวมมือในการเขารวมพิธี มีนอยมาก ผมดูวาเทศบาลเราขาดความรวมมือกับจังหวัดและ

อําเภอนอยมาก หมายถึงเรื่องคนนะ สรุปที่ผานมาแลว ก็ใหมันแลวไป ตอไปงานรัฐพิธีตาง 

ๆ  ผมขอมอบใหหัวหนาสํานักปลัด คณุกาญ รับผิดชอบเรื่องนี้ และจัดบุคลากรวาใหใครไป  
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  และพลัดเปลี่ยนกันไป ไมตองไปท้ังหมด และใหเปลี่ยนกันไป ระบุชื่อใครแลวตองไป ถาไม

ไปใหหัวหนาทําบันทึกถึงนายกถึงสาเหตุที่ไมไปรวมงาน วาสมเหตุสมผลหรือไม สวน

ผูบริหารทั้ง 5 คน ผมเปนผูรับผิดชอบเอง สวนทางสภาฝากทานประธานชวยประสานให

ดวยนะครับ  ใครมีอะไรจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมครับ ขอเชิญเสนอไดนะครับ                                                                                                                               

  เรื่องของเสียงไรสาย เดิมเราติดตั้งบนแท็งคประปาและมีบางจุดไมครอบคลุมทั้งหมด  เรา

ไดยายจากประปาหมูที่ 6  มาติดตั้งบริเวณคลองกะโห   เราติดไปแลว 5 จุดใชงบประมาณ 

400,000กวาบาท  ถาไดยินทั่วถึงท้ังตําบล เราตองติดเพ่ิมอีก 8 จุด  ถาเราจะทําเพ่ิมตอง

ใหงบของป 63  โดยทําเพ่ิม 8 จุด จะใชงบประมาณอีกประมาณ 400,000กวาบาท ถา

ทําแลวจะรวมเปน 13 จุด จะไดยินทั้งตําบล ฝากชี้แจงชาวบานดวยวาในปหนาเราจะ

เพ่ิมเติมเพ่ือจะไดครอบคลุมทั้งตําบลครับ 

ประธานสภาฯ   มีทานใด  จะซักถามขอมูลเพิ่มเติมหรือไม   ถาไมมีใครจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอ 

ปดประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา  ๑0.45  น. 

 

 

(ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 

  (นางจํานงค  พึ่งสมศักด์ิ) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

 

 (ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 

  (นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

                                    ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลไผดําพัฒนา  การประชุมสมัยวสิามัญ สมัยที ่ 1  ครั้งที่  1/2562    วันท่ี 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2562   

                                                                                                   

 

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

     (นายอนันต  เขียวสวาส) 

 

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

     (นายประทีป  ศรีวิเชียร) 

 

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

     (นายสมเจต  มีจันทรมาก) 

 

 

 

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

 

 สภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ดังกลาว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้ งที่  1/2562 

เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2562 

 

 

 

    (นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

                                      ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

 

 

 


