
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒันา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1/2563 

วันจันทร์ที่  17  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2563  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1   คร้ังที่  1/2563 

วันจันทรท่ี์   17   กุมภาพันธ์  2563  เวลา  ๑0.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   

............................................................. 
ผู้มาประชุม 

๑.นายวินัย  แก้วประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นายเกรียงไกร  พันธุสะ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๓.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
4.นายสมหวัง  พุฒวันดี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
5.นายประทีป  ศรีวิเชียร   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
6.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
7.นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒    
8.นางจุฑามาศ  สมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
9.นายสมศักดิ์  กรผลึก   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
๑0.นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ผูไ้ม่มาประชุม 
1.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑  (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายไพโรจน์  พวงศิริ   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 
  ๒.นายวิรัตน์  เรียนลึก   รองนายกเทศมนตรี 
  ๓.นายมนัส  บุญสม   รองนายกเทศมนตรี 
  ๔.นายทองขาว  สนเท่ห์   เลขานุการนายกฯ 

5.นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์  ปลัดเทศบาลฯ 
  6.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  7.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  8.นายธนกร  ชิศากรวณิช   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
  9.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

10.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ๑1.นายมนัส เอี่ยมสุเมธ   นายช่างโยธา 
  12.นางสาวหทัยรัตน์  พุ่มฉัตร  เจ้าพนักงานธุรการ  
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เร่ิมประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  
ครั้งท่ี 1/2563   เพื่อเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบ คือ การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2563  ซึ่งมีมติ

เห็นชอบกำหนดสมัยประชุม ในการประชุมครั้งท่ีแล้ว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 
1/2562  เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามประกาศท่ีแจกให้ จึงแจ้ง 
มาเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 

คร้ังที่  ๑/2562   เม่ือวันอังคารท่ี  17  ธันวาคม  พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมไปแล้ว     ถ้าต้องการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในท่ีประชุมเลย  ขอให้ดู
รายงานการประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่ีประชุมสภา สืบเนื่องจากรายงานการประชุมหน้าท่ี 7  วาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ 
ตามท่ี  สท.พวน  อยู่อาจินต์  ได้ถามถึงเรื่องซ่อมแซมปั้นลมด้านหน้าเทศบาลท่ีโดนลมพัด
ชำรุดเสียหาย ตามรายงานการประชุมปลัดบอกว่าจะให้กองช่างประมาณการและเร่ง
ซ่อมแซม  ตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้ว 

ปลัดเทศบาลฯ ทางเทศบาลได้ติดต่อประสานงานไปทางช่างให้เข้าตรวจสอบพื้นท่ีดำเนินงาน ซึ่งการทำ
ช่างบอกว่าค่อนข้างทำยาก ต้องทำปั้นลมใหม่ ซึ่งได้ประสานงานกับช่างเฉพาะไปแล้ว 
วันนี้ทางช่างจะเข้ามาสำรวจแล้วจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด 

นายกเทศมนตรี สท.สมเจต ถามถึงเรื่องฝ้าเพดาน ผมก็อยากให้ดำเนินงานพร้อมกันเลยทีเดียว 
ปลัดเทศบาลฯ สำหรับฝ้าเป็นส่วนงานท่ีผู้รับจ้างต้องผู้รับผิดชอบ จะแจ้งให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการให ้
นายกเทศมนตรี สท.พวน ถามถึงเรื่องการพาผู้สูงอายุไปดูงาน ไหว้พระนอกสถานท่ี ว่าจะไปเมื่อไร  
ผอ.กองคลัง ณ ตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณท่ีจะไปดูงานได ้ค่ะ 
นายกเทศมนตรี สท.พวน เสนอเรื่องทำป้ายท่ีสะพานหมู่ท่ี 6  กองช่างดำเนินการหรือยัง ผมฝากกองช่างดู

งบประมาณว่าเท่าไร แต่ยังไม่มีในเทศบัญญัติ ทำได้ไม่ได้ยังไง  ถ้าทำได้ก็ดีเพราะเป็น
ความปลอดภัยของประชาชนท่ีใช้ถนนสัญจรไปมา 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือไม่  ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข ผมขอมติท่ี
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑/2562  เมื่อวันอังคารท่ี 
17 ธันวาคม  พ.ศ.2562  ครับ 

มติที่ประชุม รับรอง 
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ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 การพิจารณาและให้ความเห็นการรังวัดพื้นท่ีของหนองลาดจินจาน(กองช่าง  ผู้เสนอ) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี   ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี ตามหนังสืออำเภอวิเศษชัยชาญ ท่ี อท 0418/160 ลงวันท่ี 14  มกราคม  2563  เรื่อง 

การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง   ด้วยสำนักงานท่ีดินจังหวัดอ่างทองให้อำเภอ
วิเศษชัยชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี กรณีอำเภอวิเศษ- 
ชัยชาญได้ขอรังวัดออกหนังสือสำคัญท่ีหลวงในท่ีดินสาธารณประโยชน์แปลง “ลาดจินจาน”  
ต้ังอยู่ท่ีบ้านไผ่ดำพัฒนา หมู่ ท่ี 2 ตำบลไผ่ดำพัฒนา  เนื้อท่ี 34-2-64 ไร่ ตามโครงการ
รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวงเพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ท่ียั่งยืนเทิดไท้ 82 
พรรษามหาราชินี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสำนักงานท่ีดินจังหวัดอ่างทองแจ้งว่า
เจ้าหน้าท่ีได้ดำเนินการรังวัดท่ีดินสาธารณประโยชน์แปลง "หนองลาดจินจาน"  ปรากฏว่า
ผลการรังวัดได้เนื้ อ ท่ี  25 -1 -51.9ไร่  ซึ่ งน้อยกว่าตามท่ีได้แจ้งมา 9 -1 -12.1 ไร่   
 ทางอำเภอวิเศษชัยชาญมีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี 
ดังกล่าว  ตามคำส่ังอำเภอวิเศษชัยชาญ ท่ี 372/2562 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีความเห็นใน
เรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและอำเภอวิเศษชัยชาญเห็นด้วยกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังนี้ 

 1.กรณีการรังวัดพื้นท่ีของหนองลาดจินจาน ตามแผนท่ีระวางบาง (ร.ว.9) ซึ่งรังวัดเมือ่วันท่ี 
1 มีนาคม 2560 ระวาง 5038 II 4808 มาตราส่วน 1/4000 ประเภทการรังวัด 
ออกหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง เนื้อท่ี 25-1-51.9 ไร่ เป็นการรังวัดพื้นท่ีของหนอง 
ลาดจินจานท่ียังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้เนื้อท่ีของหนองลาดจินจานมีจำนวนเนื้อท่ีน้อย
กว่าเดิม 9-1-12.1 ไร่ 

 2.กรณีมีผู้ใดบุกรุกหนองลาดจินจานหรือไม่เห็นว่า จากคำให้การของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และจาก
การตรวจสอบบุคคล ต่างให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องกันว่า มิได้มีผู้ใดบุกรุกหนองลาดจิน
จานแต่อย่างใด อำเภอวิเศษชัยชาญพิจารณาแล้ว  เพื่อให้การรังวัดออกหนังสือสำคัญ
สำหรับท่ีหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความอนุเคราะห์นำเรื่องดังกล่าวเข้าสภา
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพื่อพิจารณาและมีความเห็นต่อกรณีดังกล่าว และแจ้งให้อำเภอ
วิเศษชัยชาญทราบ  เพื่อรายงานผลให้สำนักงานท่ีดินจังหวัดอ่างทองตามระเบียบต่อไป 

 พื้นท่ีท่ีหายไป จากการตรวจสอบแล้ว เป็นบริเวณ ร่องน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณกลาง
หนองด้านตะวันออก และบริเวณใต้ประตูน้ำด้านทิศใต้ของหนองลาดจินจาน รวมท้ังทาง
สาธารณประโยชน์บริเวณรอบหนองเป็นส่วนเนื้อท่ีของหนองลาดจินจานด้วย 

 ให้เรายืนยันพื้นท่ี และเราคงเข้าไปตรวจสอบอะไรไม่ได้ เราต้องทำหนังสือให้อำเภอทราบว่า
นำเรื่องเข้าสภารับทราบแล้ว สภามีความเห็นว่าอย่างไรครับ 
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ปลัดเทศบาลฯ จากท่ีเขาตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2  ก็เหมือนพื้นท่ีตรงนี้ มีเจตนาว่ามี

ชาวบ้านบุกรุกพื้นท่ีของหนองลาดจินจานหรือเปล่า ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้ยืนยันไปแล้วว่าไม่
มีผู้บุกรุก จากพื้นท่ีเดิม 34 ไร่ วัดขาดไปประมาณ 9 ไร่ อาจเกิดจากการดึงเส้นจุดรังวัด  
เพราะท่ีดินได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เขาวัดเฉพาะในบ่อ ไม่ได้วัด
พื้นท่ีถนนร่วมไปด้วย จึงทำให้พื้นท่ีขาดไป  และให้นำเรื่องเข้าสภาเพื่อให้สภารับทราบ  ซึ่ง
เขาได้สอบผู้ใหญ่สวงค์ และผู้ใหญ่นกไปแล้ว  ส่วนเรื่องพิจารณาต้องเป็นหน้าท่ีของอำเภอ 
เพราะอำเภอเป็นผู้ดูแลพื้นท่ีสาธารณะอยู่แล้ว  ส่วนท่ีแจ้งให้สภาทราบเพื่อบอกว่ามันเกิด
เหตุการณ์แบบนี้ขึ้น  แต่คาดว่าจากหนังสือท่ีได้รับ น่าจะเกิดจากรางวัดผิด 

นายช่างโยธา ใช่ครับ  ตอนท่ีช่างรางวัดลงมาสำรวจ เขาลงสำรวจเอง ไม่แจ้งกับทางเทศบาล แต่แจ้งทาง
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่นกบอกว่าเขามาแจ้งจริงแต่ไม่ได้ให้ทางผู้ใหญ่นกลงรางวัดด้วย ทางท่ีดิน
ลงเอง และหนังสือจะมีแบบออกมา ทางท่ีดินไม่ได้รางวัดบริเวณถนนท่ีสาธารณะ เขาวัด
เฉพาะในบ่อ ตัวรอบนอกไม่ได้วัด และตัวท่ีออกไปจากแยกของบ่อออกมาถนนเขาก็ไม่ได้
รางวัด จริง ๆ แล้วมันเป็นส่วนพื้นท่ีของบึงลาดจินจานท้ังหมด จึงทำให้พื้นท่ีขาดหายไป  
คือทางอำเภอให้เราทำหนังสือไปว่าให้ทางท่ีดินตรวจสอบใหม่ครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมรับทราบ เพื่อรายงานผลให้อำเภอวิเศษชัย-
ชาญทราบตามระเบียบต่อไป  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองอื่น ๆ  
นายกเทศมนตรี  ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ คือ  ตามท่ีผมได้รับข่าวสารของ กกต.  ตอนนี้ กกต.กำลังเตรียม

ความพร้อมในการเลือกต้ัง แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเมื่อไร และจะเลือกต้ังรูปแบบไหนก่อน 
อบต.ไม่มีปัญหาในการแบ่งเขตเลือกต้ัง เพราะใช้หมู่บ้านเป็นตัวแบ่งเขตเลือกต้ัง  เหลือ  
ส.อบต.หมู่บ้านละ 1 คน แต่ถ้าตำบลไหนมีไม่ถึง 6 หมู่บ้าน ต้องมี ส.อบต.อย่างน้อย 6 คน 
ส่วนท่ีมีปัญหาแบ่งเขต คือของ อบจ. และเทศบาลบางเทศบาล   อ่างทองมี 5 เทศบาล ท่ีมี
ปัญหาการแบ่งเขต  มีไผ่ดำอยู่ 1 ใน 5  การแบ่งเขตนี้ เป็นอำนาจของ กกต.จังหวัด 
รายงาน กกต.กลาง ให้แต่ละตำบลรายงานไป 3 รูปแบบ เทศบาลแบ่งเป็น 2 เขต สมาชิกมี
เขตละ 6 คน จำนวนต้องมีประชากรไม่ต่างกันเกิน 10% การแบ่งเขตให้ ผอ.การเลือกต้ัง
คือปลัดเทศบาล ส่งรูปแบบการแบ่งเขตเป็น 3 รูปแบบ และให้ กกต.เป็นผู้ตัดสินในการ
คัดเลือกของคณะกรรมการ กกต.เป็นผู้พิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกต้ัง เรื่องท่ี 2 ผมขอ
งบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มา 4 โครงการ  โครงการท่ี 1 ก่อสร้างถนน 
คสล.รอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ลาดจินจาน งบประมาณ 8ล้านกว่า กว้าง 3 เมตร  หนา 15 
ซม.  อนุมั ติมาแล้ว ตอนนี้ อยู่ ในขั้นตอนหาผู้รับ จ้าง  โครงการท่ี  2 ก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 เมตร  ยาว 40 เมตร เป็นของงบยุทธศาสตร์จังหวัด  
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  งบประมาณ 2ล้านกว่า  และได้เพิ่มมาอีก 1 โดมเราจะสร้างต่อจากโดมเก่า เราจะมีโดม  

2 โดม กว้าง 30 เมตร ยาว 80เมตร  โครงการท่ี 3 ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 
190 เมตร  เป็นส่วนท่ีขาดด้านนาของนางรำพึง  งบอนุมัติมาแล้วประมาณ 4 ล้าน 
โครงการท่ี 4 ก่อสร้างถนนจากบ้านบังตุ๋ย ออกมาชนถนนเส้นหน้าเทศบาล กว้าง  
3.50 เมตร เป็นลาดยาง ท่ีจริงตรงนี้เราก็ขอ อบจ.ไปด้วย  แต่เราได้งบกรมส่งเสริมก่อน  
ผมเลยเปล่ียนโครงการของ อบจ.เป็นเส้นสามแยกหน้าบ้านนายกหมอ ตรงไปบ้านประธาน 
ถึงต้นโพธิ์คลองท้ิงน้ำ  รวมงบประมาณท่ีเราได้ท้ังหมดไม่รวมถนน ของ อบจ. ประมาณ  
15ล้าน น่าจะทำในปีนี้ ท้ังหมด  และได้ของบทหารมา 4 โครงการ 2 คลอง 2 บึง   
2 คลอง คือคลองลาดมะไฟ ลอกมาหาบึงลาดมะไฟ เพื่อจะต้ังเครื่องสูบน้ำบริเวณวัดหิน
งอก  เพื่อสูบน้ำมาเล้ียงคลองไผ่ดำ และคลองจากจำปาหล่อผ่านข้างฟาร์มเป็นคลองท้ิงน้ำ
ลอกมาถึงซุ้มประตูหมู่ท่ี  6 ระยะทางประมาณ  8 กม. 2 บึง คือบึงลาดจินจาน และบึง
ลาดมะไฟ  เมื่อทหารได้งบประมาณแล้วเขาคงเริ่มดำเนินการ  และวันนี้ผมขอแนะนำ
ข้าราชการมาใหม่ 1 คน ย้ายมาจากปทุมธานี เชิญแนะนำตัว 

เจ้าพนักงานธุรการ  เรียนท่านนายก รองนายก  ประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ท่านปลัด และหัวหน้าฝ่ายทุก
ท่านค่ะ ดิฉันช่ือ นางสาวหทัยรัตน์  พุ่มฉัตร โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะและจะปฏิบัติหน้าท่ี  
เต็มความสามารถค่ะ 

นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ส.ทต. เขต 2  เสนอให้ทำถนนทางเข้าเทศบาลให้ทำเป็นถนนคอนกรีต 
ปลัดเทศบาล  จะให้กองช่างดำเนินการคิดแบบและจะประสานกับจังหวัดขอใช้งบเงินเหลือจ่ายจาก

โครงการของจังหวัด จากงบยุทธศาสตร์จังหวัด 
นายกเทศมนตรี  คือผมขอใช้งบเงินเหลือจ่ายจากจังหวัด เป็นงบของผู้ว่า ผมขอ 2โครงการคือลอกบึงหมู่ท่ี 6  

ให้กว้างขึ้นและเอาดินมาถมตรงแท็งค์ประปาหมู่ท่ี 6 หน้าเทศบาลเพื่อมาทำสนามฟุตบอล 
คงต้องถมดินให้เต็มก่อน โดยจะขอใช้พื้นท่ีกับอำเภอ ใช้งบประมาณ 3,800,000บาท 
เพื่อจะทำเป็นสวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีออกกำลังกาย  ให้บริษัทซีแพคเป็นผู้เขียนแบบให้ 
เขาเขียนให้ฟรี และให้ปลัดเช่ือมโครงการถนนคอนกรีตทางเข้าเทศบาลร่วมไปด้วย รวมเป็น 
3 โครงการท่ีเราจะขอใช้เงินเหลือจ่ายจากจังหวัดครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ  ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

ร่วมกับ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้จัดทำโครงการ วัยใส 

สุขใจ สูงวัย ใส่ปิ่นโต ครั้งท่ี 2/2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27  กุมภาพันธ์ 2563 ต้ังแต่เวลา  

16.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลาประชาคม (ปากคลองแพ) หมู่ ท่ี 1 โดยมีกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ผู้สูงอายุและเยาวชน ลงทะเบียน รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  
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วัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมิน

ค่าดัชนีมวลกาย  กิจกรรมประกวดร้องเพลง เพลงไทย เพลงไทยเดิม เพลงไทยลูกทุ่ง  

กิจกรรมเล่นหมากรุกไทย หมากฮอส  กิจกรรมร่วมเรียนรู้การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี 

ด้วยฮูลาฮูป  ร่วมเล่นเกมเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เช่น เกมส์ฮูลาฮูปดนตรี เกมส์จับ

เวลาท้าแข่งฮูลาฮูป  และร่วมรับประธานอาหาร พบปะสังสรรค์ ร่วมรำวง แลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน  ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ เตรียม

อาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกัน  ถ้าใครนำปิ่นโตมาทางเราจะแจกไข่คนละ  

10 ฟอง  ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนไข่ไก่ จาก ไผ่สิงห์ทองฟาร์ม จำนวน  2,000 ฟอง   

เน้นย้ำให้ ผู้สูงอายุมาร่วมโครงการเพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว  ส่วนผู้นำชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะมีหนังสือ

เชิญเข้าร่วมงาน ส่วนประชาชนท่ัวไป นักเรียน ก็ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  ฝากช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมงานด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี ผมมีอีกเรื่อง คือทางวัดเชาเชิญเทศบาลประชุม และมีหนังสือมา ผมส่งรองมนัสไปประชุม 
เขาให้ทุบเทศบาลเก่าท้ังหมด ให้เหลือแต่พื้นดินท่ีว่าง เราเกรงว่าทางชาวบ้านจะว่าเทศบาล 
ผมอยากให้ทางวัดทำประชาคมกับชาวบ้าน อธิบายให้ชาวบ้านทราบว่า วัดจะใช้พื้นท่ี

ก่อสร้างอะไรก็ว่าไป คือทางวัดต้องช้ีแจงให้ประชาชนทราบด้วย   ส่วนเรื่องโรงเล้ียงไก่ ซึ่ง

เป็นนโยบายขอผู้ว่าฯ  ผู้ว่าได้ออกหนังสือให้เทศบาลทำโรงเล้ียงไก่ ให้เด็กกินไข่ทุกวัน เด็จ

จะได้เรียนรู้ใกล้ชิดกับการเล้ียงไก่ ใช้งบประมาณของเทศบาลบางส่วน จัดซื้ออุปกรณ์ 

บางส่วนได้รับบริจาคจากฟาร์มไผ่สิงห์ทอง เช่น กรงไก่ ไก่ไข่ 64 ตัว พร้อมอาหารไก่ใช้ได้ 2 

อาทิตย์  ตอนนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไฟ ต่อน้ำเรียบร้อยแล้ว จะเชิญผู้ว่ามาเปิด

โครงการ เพื่อสนองนโยบายของผู้ว่า จะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ให้

อาหาร เก็บไข่ จัดเวรช่วยกันดูแล  เอาไข่ให้เด็กกิน ส่วนท่ีเหลือก็ขายเพื่อเก็บไว้ซื้ออาหาร

ให้ไก่ตอ่ไป 

ประธานสภาฯ   มีท่านใด  จะซักถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่    ถ้าไม่มีใครจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอ 
ปิดประชุมครับ                                                      ปิดประชุมเวลา  ๑1.05  น. 

 (ลงช่ือ)        ผู้จดรายงานการประชุม 
   (นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์) 

        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 (ลงช่ือ)                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายวินัย  แก้วประสิทธิ์) 
                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลไผดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลไผ่ดำพัฒนา  การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี   1  ครั้งท่ี  1/2563  วันท่ี 17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

                                                                                                   
 

(ลงช่ือ)..........................................................ประธานกรรมการ 
     (นายอนันต์  เขียวสวาส) 

 

  (ลงช่ือ)..........................................................กรรมการ 
     (นายประทีป  ศรีวิเชียร) 

 

  (ลงช่ือ)..........................................................กรรมการ 
     (นายสมเจต  มีจันทร์มาก) 

 
 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้ ง ท่ี  1/2563 
เมื่อวันท่ี  1  มิถุนายน  2563 
 
 
 

    (นายวินัย  แก้วประสิทธิ์) 
                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


