
                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2562 

วันจันทรท่ี  4  กุมภาพันธ  พ.ศ.2562  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1   ครั้งท่ี  1/2562 

วันจันทรที่  4   กุมภาพันธ  2562  เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา   

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

ผูมาประชุม 

๑.นายวินัย  แกวประสิทธิ ์  ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

๒.นายเกรียงไกร  พันธุสะ   รองประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

๓.นายอนันต  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

4.นายสมหวัง  พุฒวันดี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

5.นายวิชาญ  กมลฉํ่า   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

6.นายประทีป  ศรีวิเชียร   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

7.นายสมเจต  มีจันทรมาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

8.นางจุฑามาศ  สมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

9.นายสมศักดิ์  กรผลึก   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

๑0.นางจํานงค  พึ่งสมศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 

1.นายพวน  อยูอาจินต   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒   (ลา) 

ผูเขารวมประชุม 

  ๑.นายไพโรจน  พวงศริิ   นายกเทศมนตรีตําบลไผดาํพัฒนา 

  ๒.นายวิรัตน  เรียนลึก   รองนายกเทศมนตรี 

  ๓.นายมนัส  บุญสม   รองนายกเทศมนตรี 

  ๔.นายทองขาว  สนเทห   เลขานุการนายกฯ 

  ๕.นายจรัญ  สุขด ี   ที่ปรึกษานายกฯ 

  6.นางกาญจนา  ผลสันต   หัวหนาสํานักปลัด 

  7.นางพีรญา  แสงรูจ ี   ผูอํานวยการกองคลัง 

  8.นายธนกร  ชิศากรวณชิ   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

  9.นางภัทรวดี  แกวกระจาย  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

10.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  ๑1.นายมนัส เอี่ยมสเุมธ   นายชางโยธา 

  12.นางสาวสานิกุน  เสนาะศัพย  เจาพนักงานพัสดุ   
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 1/2562   เพ่ือเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้มีเรื่องแจงใหทราบ คือ การกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจําป 2562  ซึ่งมีมติ

เห็นชอบกําหนดสมัยประชุม ในการประชุมครั้งที่แลว สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 

1/2561  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามประกาศที่แจกให จึงแจง 

มาเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 

ครั้งที่  ๑/2561   เม่ือวันพฤหัสบดทีี่  6 ธันวาคม  พ.ศ.2561 

ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ที่สงไปพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมไปแลว     ถาตองการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอใหเสนอในที่ประชุมเลย  ขอใหดู

รายงานการประชุมครบั 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตที่ประชุมสภา รายงานการประชุมหนาท่ี 9 ตามที่ สท.อนันต ไดถามถึงเรื่อง

กระจกที่ติดตั้งตามทางแยกและโคงอันตราย ผมขอชี้แจงวาเทศบาลไดตั้งโครงการไวใน

เทศบัญญัติป 62 แลวและผมไดใหกองชางรีบไปดําเนินการติดตั้งแลว  จึงแจงใหสภา

ทราบครับ 

ประธานสภาฯ ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/2561  เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 6 ธันวาคม  พ.ศ.2561  ครับ 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 3.1 การพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือจัดทําโครงการ

ขยายเขตไฟฟาประปาหมูบาน หมูที่ 6  งบประมาณ 145,347.95บาท (กองชาง ผูเสนอ)  

ขอเชิญนายกฯ  ชีแ้จงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากที่เราสรางถังประปาขนาดใหญ หมูที่ 6 ตอนนี้การกอสรางไดดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว และเดินทอประปาเรียบรอยแลว  แตยังขาดมิเตอรไฟจึงยังใชน้ําไมได เราจึง

ทําเรื่องถึงการไฟฟาอางทองเพ่ือสํารวจ รายละเอียดตามใบแจงที่ 3.1  เปนการติดตั้งหมอ

แปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จํานวน 1 เครื่อง การไฟฟาไดแจงคาใชจายรวมเปน

เงินทั้งสิ้น 145,347.95บาท เพ่ือใชกับเครื่องที่สูบน้ํากับแท็งคประปาหมูที่ 6 เราไมไดตั้ง

ไวในเทศบัญญัติ เราจึงขออนุญาตใชเงินสะสมเพ่ือใชกับเรื่องนี้ และประชาชนจะไดใชน้ํากัน 

นายอนันต  เขียวสวาส 

ส.ทต.เขต 1 สําหรับการโอนงบประมาณ จายขาดเงินสะสม ตองเปนเรื่องท่ีเกิดประโยชน  สิ่งที่สมาชิก

เปนหวงคือ  กอสรางเสร็จแลว เดินไฟแลว อยากทราบวาการกอสรางเปนไปตามแบบ

หรือไม ขอใหนายกชวยยืนยันโครงการนีด้วยครับ 
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นายกเทศมนตรี เราของบประมาณมาเราก็สรางตามแบบ จางตามแบบ วางทอตามแบบ ในแบบไมมีเรื่อง

ของไฟฟา เราสรางตามแบบของประปาขนาดใหญ ผมไดเซ็นตอนุมัติเปนไปตามแบบ  

การกอสรางเสร็จลาชากวากําหนด ไดทําการปรับไป 40 กวาวัน ปรับวันละ 2,700 บาท 

ผูรับเหมาถูกปรับไป 300,000กวาบาท มีผูตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหชางมนัส ชี้แจงวา

เรากอสรางตามแบบเปนอยางไร 

นายสมหวัง  พุฒวันด ี

ส.ทต.เขต 1 น้ําที่เจาะไป เราเจาะลึกลงไปเทาไร ตรวจสอบสภาพน้ําหรือยัง เพราะวาถานาน ๆ ไป

ชาวบานจะเดือดรอน 

นายชางโยธา การกอสรางเปนไปตามแบบครับ ในแบบเจาะลึก 250 เมตรครับ แตเราเจาะลงไปลึก 

258 เมตรครับ  ตรวจสอบสภาพน้ําแลวครบั  

ประธานสภาฯ มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม  ถาไมมี  ผมขอมติที่ประชุม  เห็นชอบการพิจารณา

จายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อจัดทําโครงการขยายเขตไฟฟา

ประปาหมูบาน หมูที่ 6  งบประมาณ 145,347.95บาท หรือไม หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อจัดทําโครงการขยาย

เขตไฟฟาประปาหมูบาน หมูที่ 6  งบประมาณ 145,347.95บาท 

ประธานสภาฯ 3.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือจัดทํา

โครงการติดตั้งระบบหอกระจายขาวแบบไรสาย  งบประมาณ495,000บาท  (กองชาง   

ผูเสนอ)  ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากเทศบาลไดใชหอกระจายขาวแบบมีสายทั้ง 8 หมู มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือ  

ถูกขโมยสาย ตัดสายในชวงหมูที่ 2 และก็ขโมยฮอรน เราก็ซอมมาเรื่อย สุดทายเรามา

ประชุมกันจะทําแบบระบบไรสาย แตในในเทศบัญญัติปนี้ ป 2562 เราตั้งเปนโครงการ

ติดตั้งระบบหอกระจายขาวแบบไรสาย ในแผนงานเคหะและชุมชน   หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  งบประมาณ 406,000บาท และไดดูในรายละเอียดตรวจเช็คใหมีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น โดยใหรองมนัสและกองชางเปนผูดําเนินการ ก็มีการปรับเปลี่ยนวัตตจาก 60 วัตต 

เปน 120 วัตต  มีลําโพง 4 ตัว กระจายรอบทิศทาง มีการติดตั้ง 5 จุด บนแท็งคประปา 

เพ่ือตัดปญหาการถูกขโมย  ใหรองมนัสชี้แจงจุดท่ีจะติดตั้งมีที่ไหนบาง 

นายมนัส  บุญสม  

รองนายกเทศมนตร ี จุดที่จะติดตั้งมี 5 จุด จุดท่ี 1 บานทายลาด หมูที่ 6  จุดที่ 2 สามแยกปากคลองแพ  จุดที่ 

3 ที่ฟารมไผสิงหทอง  จุดที่ 4  ถังประปาหมูที่ 5  และจุดที่ 5 ถังประปาหมูที่ 2 ทุกจุดติด

บนถังประปาทั้งหมด 

นายกเทศมนตรี ติดตั้ง 5 จุด คิดวาจะไดยินท่ัวถึงทั้งตําบล  ทั้ง 8 หมู เราไดขยายจํานวนวัตตเพ่ิมข้ึน และที่

แพงขึ้นจากเดิม คือเรายายจุดศูนยกลางมาท่ีเทศบาลใหม  เปนที่ติดตั้งสัญญาณแมขาย  

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหครับ  ซึ่งเดิมเราตั้งไวในเทศบัญญัติ เปนโครงการติดตั้ง

ระบบหอกระจายขาวแบบไรสาย พรอมชุดสงกระจายเสียงแบบไรสาย ภายในตําบลไผดํา

พัฒนา คุณลักษณะ มีดังนี ้
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1.เครื่องสงกระจายเสียงแบบไรสายใน 1 ชุด ประกอบดวย  

- ชุดเครื่องสงกระจายเสียงแบบไรสาย UHF 420.200MHz มีเมนูควบคุมจัดรายการ

ออกอากาศ 

- เสาแปปบันไดชุบกัลปวาไนซทั้งตน สูง 15เมตร รวมอุปกรณฐานรากสลิงยึด 

- สายนําสัญญาณ 8D –Fb พรอมขั้วตอ 

- เสาอากาศรอบตัว V2  2ชั้น 

- โตะตั้งอุปกรณ 

2.ชุดเครื่องรับUHF 420.200 MHz. ใน 1 ชุด ประกอบดวย 

-  ชุดเครื่องรับพรอมเครื่องขยายเสียง 100w  และชุดควบคุมรหัส 

-  แผงเสาอากาศพรอมสายนําสัญญาณ 

-  ลําโพงฺฮอรน ขนาด 15 นิ้ว  60 w   จํานวน 4 ลําโพง 

-  อุปกรณประกอบการติดตั้งบนเสาไฟฟา   

เปล่ียนเปน 
1.ชุดภาคสงสัญญาณ (แมขาย) 
1.1 เครื่องสงสัญญาณและควบคุมการออกอากาศ UHF420.200MHZ ภายใน 1 เครื่อง 

ประกอบดวย 

- ชุดควบคุมการออกอากาศแบบทัชกรีนจอฝงติดในเครื่อง ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว 
- เครื่องสง UHF420.200 กําลังสง 10 วัตต ปรับกําลังไดตามความเหมาะสม 
- ชุดเครื่องเลน CD, MP3 และเครื่องรับวิทยุ FM 
- ระบบสั่งการทางโทรศัพท 
- ระบบเตือนภัยสัญญาณไซเรน 
- มีชองตอ USB และชองโปรแกรมอีก 1 ชอง 
- มีชองตอ VGA สามารถตอจอมอนิเตอรภายนอกได 
1.2  เครื่องจายไฟสํารองและปรับแรงดัน (UPS) ขนาดไมนอยกวา 600 VA 
1.3  ไมคโครโฟนสําหรับประกาศ 
1.4  ลําโพงมอนิเตอร 
1.5  หูฟงแบบครอบศรีษะ 
1.6  โตะ (ชนิดมีหลุมตรงกลางสําหรับวางเครื่อง) และเกาอี้สําหรับนั่งจัดรายการ 
1.7  สายนําสัญญาณ 10 DFB พรอมอุปกรณ เขาสาย PL 259 และ N-Type  
1.8 แผงเสาอากาศของเครื่องสง Folded Dipol 4 Stage พรอมขาจับ 
1.9  แผงวิทยุ FM พรอมเสาอากาศ 
1.10 อุปกรณสายตอเครื่องตางๆ สายไฟ,อุปกรณตดิยึดและสิ้นเปลืองอ่ืนๆ 
1.11 เสาสง (Seft-Support) 3 ทอน (สูง 9 เมตร) ชุบกัลปวาไนท ตั้งบนระเบียงอาคาร 

2. ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกขาย) 
2.1 เครื่องรับ UHF420.200 MHz. มีซีลยางกันน้ําไดรอยเปอรเซ็นต มีขั้วติดแทนเปนโลหะ

ชุบกันสนิม  ภายในเครื่องเดียวกัน ประกอบดวย 

- ชุดรับสัญญาณ UHF420.200 MHz. 
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- ชุดภาคขยาย Digital Class D 100W RMS 
- ชุดจายไฟ (มีชองตอไฟ AC 200v , Battery , Solar Cell) 
2.2 เสาอากาศรับสัญญาณ ขนาดไมนอยกวา 3E พรอมเสาอากาศ RG-58 
2.3 ลําโพงฮอรนกลม กําลังขับไมนอยกวา 120 วัตต 
2.4  แผนรองหลังสําหรับแขวนอุปกรณตางๆ 
2.5 อุปกรณเบรกเกอร , สายไฟ และอุปกรณสิ้นเปลืองอ่ืนๆ 
และเดิมในเทศบัญญัติป 62 เราตั้งจายไวในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน งบลงทุน  ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   ประเภทโครงการติดตั้งระหอกระจาย

ขาวแบบไรสาย งบประมาณ  406,000บาท  แตเนื่องจากเราไดตั้งจายผิดหมวดคาใชจายจึง

ขอตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  

โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย งบประมาณ  495,000บาท 

เราจึงมีความจําเปนตองขอโอนเพิ่มในครั้งนี้  495,000บาท  โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะ

ชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   

ประเภทโครงการติดตั้งระหอกระจายขาวแบบไรสาย งบประมาณ  406,000บาท  และ 

ขอโอนลดจากแผนงานการศึกษา ประเภทโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 80,000บาท 

ขอโอนลดครั้งนี้  50,000บาท และโอนจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ประเภทโครงการคาใชจายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ  ตั้งไว 100,000บาท  

ขอโอนลดครั้ งนี้  39 ,000บาทรวมโอน เพิ่ มครั้ ง นี้  495,000บาทตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 

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

งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสมหวัง  พุฒวันด ี

ส.ทต.เขต 1 ขออนุญาตท่ีประชุมสภา สเปคท่ีไดมามีใครสามารถที่จะตรวจสอบไดไหม 

นายกเทศมนตรี เรามีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามสเปคที่เราไดกําหนดและเสนอราคามา 

คณะกรรมการที่ตรวจสอบก็จะเปนคณะกรรมการตรวจรับของเทศบาลที่แตงตั้งข้ึนมา 

นายสมหวัง  พุฒวันด ี

ส.ทต.เขต 1 จํานวนจุดที่ติดตั้งจะนอยไปไหม 

นายกเทศมนตรี  เราใหรองมนัสสอบถามแลววา เทศบาลเรามี 8 หมูบาน ถาเราตองการที่จะเพ่ิมจุดอีกได

ไหม แตถาเพิ่มจุดก็เพิ่มงบประมาณจุดละ 89,000-100,000บาทครับ เราลองดูกอน 

ถาเราจะเพ่ิมจุดก็จะสามารถเพิ่มไดครับ   เรามีคณะกรรมการตรวจรับจากภาคประชาชน  

และมีกองชางชวยดูเรื่องคุณภาพ ตอนนี้เราไมมีหัวหนาชางมีแตรักษาการกองชาง ใหชาง

หนอยชวยดูแลเรื่องนี้ดวยนะ 
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ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ พิจารณาโอนงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือจัดทําโครงการติดตั้งระบบหอกระจายขาวแบบ 

ไรสาย    งบประมาณ 495,000บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อจัดทํา

โครงการติดตั้งระบบหอกระจายขาวแบบไรสาย  งบประมาณ  495,000บาท   

ประธานสภาฯ 3.3 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

เพ่ือจัดทําโครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลท่ี 10งบประมาณ 195,000บาท  

(กองชาง  ผูเสนอ)  ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากทางหลวงชนบท ใหงบปที่ผานมา ถนนเสนโคกชาง-ไผดําฯ น้ําทวม โดยขยาย

ถนนและยกระดับถนนใหสูงข้ึน จากสะพานหมูที่ 8 ถึงถนนเสนสุพรรณ ตอนนี้ทางหลวง

ชนบทกําลังดําเนินการอยู  แตต่ํากวาสะพานหมูท่ี 8 นิดหนอย ถามีน้ําทวมเกิดข้ึน  ก็ทําให

ประชาชนไผดําฯ เขาออกได เราจะทําซุมทางเขาเทศบาล เรามีโครงการอยูแลวทําแค

ปรับปรุงทาสีและติดรูปรัชกาลที่ 10 ตามแบบที่แจกใหครับ ทําทั้ง 2 ดาน ใครมีความเห็น

เปนอยางไรเสนอแนะไดนะครับ  โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 ได

ตั้งในเทศบัญญัติป 2562 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ 100,000

บาท  จึงมีความจําเปนตองขอโอนเพิ่มในครั้งนี้  95,000บาท  โดยขอโอนลดจากแผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ประเภทโครงการคาใชจายในการจัดงานประเพณี

วัฒนธรรมตางๆ  ตั้งไว 100,000บาท ขอโอนลดครั้งนี้  61,000บาท โอนลดจาก

แผนงานสังคมสงเคราะห ประเภทโครงการรักและหวงใยใสใจผูสูงอายุ  ขอโอนลดครั้งนี้  

22,000บาท  โอนลดจากแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ประเภทโครงการสราง

เสริมคุณธรรม จริยธรรม  ตั้งไว 10,000บาท ขอโอนลดครั้งนี้  10,000บาท  โอนลดจาก

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ประเภทโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    

ตั้งไว 10,000บาท ขอโอนลดครั้งนี้  2,000บาท รวมขอโอนลดในครั้งนี้ เปนเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น  95,000บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

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

พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ พิจารณาโอนงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อจัดทําโครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

รัชกาลท่ี 10 งบประมาณ  195,000บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ 
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มตทิี่ประชุม เห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  เพื่อจัดทําโครงการปรับปรุงซุม

เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 งบประมาณ  195,000บาท 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอื่นๆ  

นายอนันต  เขียวสวาส 

ส.ทต.เขต 1 ผมขอความอนุเคราะหเรื่องของปายไมของ ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล และสภาวัฒนธรรม

ตําบล ซึ่งผมเปนประธาน ตอนนี้เทศบาลไดยายมาที่ใหมแลว ผมจึงขอความอนุเคราะห 

ในการติดตั้งปายที่เทศบาลใหมครับ 

นายกเทศมนตรี ติดตั้งไดเลยครับ  

นายสมหวัง  พุฒวันด ี

ส.ทต.เขต 1 ขอเสนอนายก ทางเขาท่ีมาจากอําเภอวิเศษฯ  จะเขามาในตําบล หลายคนมักจะเลย 

ทางเขามองไมเห็น ผมขอเสนอใหจัดทําปายขนาดใหญบอกทางเขาไผดําฯ จะไดมองเห็นชัด

ยิ่งข้ึน ทําปายใหใหญกวาเดิม 

นายกเทศมนตรี ครับผมวาเปนเรื่องท่ีดีครับ แตปนี้เราไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติ  ไวปหนาเราจะทําพรอมกับ

ปรับปรุงซุมที่ทางแยกทาอู จะเปนซุมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ครับ  ถามีงบประมาณ

ผมจะทําใหครับ  

ประธานสภาฯ ใหพนักงานใหมแนะนําตัวครับ 

เจาพนักงานพัสด ุ สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นางสาวสานิกุน เสนาะศัพท  ยายมาจาก อบจ.ปทุมธานี  ยายมา

ตําแหนง เจาพนักงานพัสด ุ เหตุผลที่ยายมาที่เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เพราะวาใกลบาน

พอแม ทีอ่ยู บานแพรก  จ.อยุธยา คะ 

นายกเทศมนตรี  ผมมีเรื่องจะแจงใหทราบ คือ  ตามที่ผมไดแจงไปวาทางหลวงชนบทไดใหความอนุเคราะห

ไดปรับปรุงถนน เสนโคกชาง-ไผดําฯ ตอนนี้ผมกําลังปลูกตนไมเพ่ือทําใหเ ปนสวนสาธารณะ 

เราจะปรับปรุงภูมิทัศนในตําบลไผดําพัฒนาใหสวยงาม ผมขอไฟฟาจากทางหลวงชนบทจาก

ปากคลองแพผานมาเสนทางตรงขามหนาวัดถึงบานนางทวี และขามฝงไป จํานวน  35 ตน 

ระยะทางประมาณ 1 กม.  พรุงนี้เปนวันกําหนดวันแจกเบี้ยยังชีพก็จะประชาคมโครงการนี้

เลย  และผมขอโครงการไป 2 โครงการ จากทรัพยากรน้ําภาคสระบุรี โครงการขุดลอก

คลอง จากหลังบานนายมานพ  เชื่อมแยกคลองเจาเจ็ด ไปศาลาประชาคมและแยกไปคลอง

ระบายน้ําหมูที่ 6  เพ่ือเอาน้ําเขานาลงทุงชันอากาศ  และขออีก 2 เสน จากทาอูถึงปาก

คลองแพ และทาอูถึงบานนางบุญท้ิงและมีเงินยุทธศาสตรจังหวัดเหลือ ผมได 2 โครงการ 

ขอลอกคลองจากทาอูถึงปากคลองแพ และจากวัดหินงอกถึงบึงลาดมะไฟ  ซึ่งเปนโครงการ

ที่ซอนกันอยู   ถาไดงบประมาณที่ไหนกอนเราก็จะดําเนินการกอนครับ 

 

 

 

 



-8- 

 

ประธานสภาฯ   มีทานใด  จะซักถามขอมูลเพิ่มเติมหรือไม   ถาไมมีใครจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอ 

ปดประชุมครบั 

ปดประชุมเวลา  ๑1.05  น. 

 

 

(ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 

  (นางจํานงค  พึ่งสมศักด์ิ) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

 

 (ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 

  (นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

                                    ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลไผดําพัฒนา  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่  1  ครั้งที่  1/2562    วันที่ 4  กุมภาพันธ พ.ศ. 2562   

                                                                                                   

 

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

     (นายอนันต  เขียวสวาส) 

 

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

     (นายประทีป  ศรีวิเชียร) 

 

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

     (นายสมเจต  มีจันทรมาก) 

 

 

 

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

 

 สภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ดังกลาว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้ งที่  2/2562 

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ   2562 

 

 

 

    (นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

                                      ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


