
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒันา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1/2563 

วันจันทร์ที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.2563  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2   คร้ังท่ี  1/2563 
วันจันทรท่ี์  1   มิถุนายน   2563  เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   
............................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑.นายวินัย  แก้วประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นายเกรียงไกร  พันธุสะ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๓.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
4.นายประทีป  ศรีวิเชียร   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
5.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
6.นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒    
7.นายสมศักดิ์  กรผลึก   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
8นางจุฑามาศ  สมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒   
 

ผูไ้ม่มาประชุม 
1.นายสมหวัง  พุฒวันดี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ (ลา) 
2.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ (ลา) 
3.นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายไพโรจน์  พวงศิริ   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 
  ๒.นายวิรัตน์  เรียนลึก   รองนายกเทศมนตรี 
  ๓.นายมนัส  บุญสม   รองนายกเทศมนตรี 
  ๔.นายทองขาว  สนเท่ห์   เลขานุการนายกฯ 
  ๕.นายจรัญ  สุขดี   ท่ีปรึกษานายกฯ 
  6.นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์  ปลัดเทศบาล 
  7.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  8.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  9.นายธนกร  ชิศากรวณิช   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
  10.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

11.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ๑2.นายมนัส เอี่ยมสุเมธ   นายช่างโยธา 
  13.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เร่ิมประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  

ครั้งท่ี 1/2563   เพื่อเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ เนื่องจากวันนี้ทางเลขาได้ลาป่วย จึงขอคัดเลือกเลขาในท่ีประชุมสภาปฏิบัติหน้าท่ีเลขา 

ขอให้สมาชิกเสนอช่ือได้เลยครับ 
นายสมเจต มีจันทร์มาก ขอเสนอนายอนันต์  เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ทำหน้าท่ีเลขาสภาฯ วันนี้ครับ 
ประธานสภาฯ มีใครเสนอเป็นท่านอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี ขอให้นายอนันต์ เขียวสวาส ปฏิบัติติหน้าท่ีเลขา

สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 

คร้ังที่  ๑/2563   เม่ือวันจันทรท่ี์  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมไปแล้ว     ถ้าต้องการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข  ขอให้เสนอในท่ีประชุมเลย  ขอให้ดู
รายงานการประชุมครับ  

นายอนันต์  เขียวสวาส 
สท.ต  เขต 1 จากรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว หน้าท่ี 2 ได้มีการถามถึงการซ่อมแซมปั้นลมหน้า

เทศบาลชำรุด มีการดำเนินการติดตามซ่อมแซมก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว สองเรื่องของ  
สท.พวนได้สอบถามถึงการทำปา้ยท่ีสะพานปูนหมู่ท่ี 6  เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
มีการดำเนินการก้าวหน้าอย่างไรบ้าง และท่ี สท.สมเจตได้ถามถึงเรื่องซ่อมฝ้าเพดานได้มี
การดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ตามเอกสารหน้าท่ี 2 ได้ตรวจสอบดูและฝากถึงผู้รับผิดชอบ
ช่วยตอบว่าดำเนินการก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับ 

นายกเทศมนตรี เกี่ยวกับการซ่อมฝ้า ปัน้ลม ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับ ก็คงเหลือป้ายท่ีหมู่ 6 
ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ ถ้ามีงบประมาณเข้ามาจะ
รีบดำเนินการให้ครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี ๑/2563  เมื่อวันจันทร์ท่ี 17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563   

มติที่ประชุม รับรอง 
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ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
ประธานสภาฯ 3.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  ประจำปี 2563 ของ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญนักวิเคราะหฯ์ ช้ีแจงรายละเอียด 
นักวิเคราะห์ฯ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548  และแก้ไขเพิ่ มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขั้นตอน โดยทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้จัดทำ
โครงการประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคม 
หมู่ท่ี 1-8  เมื่อวันท่ี 10  มีนาคม 2563  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 
ได้รวบรวมประเด็นโครงการ/กิจกรรมท่ีได้ออกประชาคม จัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ประจำปี 2563 โดยได้ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนจัดทำแผน เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอไปยัง
คณะกรรมการพัฒนาในการประชุมเมื่อวันท่ี 20 เมษายน  2563 และได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันท่ี 21 เมษายน  2563  จึงเรียนสภา 
มาเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนักวิเคราะห์ฯ  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  ท่านใดมีข้อสงสัย  
จะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ    หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมรับทราบการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่ มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจำปี  2563  
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับทราบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  1  
ประจำปี 2563 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจัดทำ 

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย งบประมาณ422,000บาท  
(กองช่าง ผู้เสนอ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ถ้าเราขับรถเข้ามาเราจะเห็นกำแพงกันดินจะรอบเทศบาลแล้ว เราของบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป 400 เมตร รอบแรกงบประมาณแปดล้านกว่าบาท 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และส่วนท่ีขาดได้ของบจากจังหวัด กองช่างบอกขาด 190 เมตร 
ใช้งบประมาณ 4,100,000กว่าบาท พอเช็คไปแล้วขาดอีก 20 เมตร โดยเป็นความ
ผิดพลาดของกองช่างท่ีวัดระยะผิด เราจะทำขาดไม่ได้ จึงต้องมาขอสภาทำเพิ่มอีก 20 
เมตรในส่วนท่ีขาดไป งบประมาณ 422,000บาท เราไม่ได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ  เราจึงมี
ความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณ 



-4- 
 

พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย  สูง 2.50 เมตร  ยาว  20 เมตร  งบประมาณ422,000บาท     
โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์อื่น ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถตู้) ต้ังไว้  1,288,000บาท ขอโอนลดครั้งนี้   
422,000บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2541  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณ
พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย งบประมาณ  422,000บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เพื่อทำโครงการ
ก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย งบประมาณ  422,000บาท 

ประธานสภาฯ 4.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ออุดหนุน
อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดทำโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) งบประมาณ  25,000บาท  (กองสาธารณสุข  
ผู้เสนอ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ตามท่ี หนังสืออำเภอวิเศษชัยชาญ ท่ี อท 0418/1779  ลงวันท่ี 27  เมษายน  2563 
เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ด้วยอำเภอวิเศษชัยชาญได้จัดทำโครงการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อคัด
กรองกลุ่มเส่ียง ดูแลติดตาม เฝ้าระวังโรคเบ้ืองต้น  ลดการเกดิและการระบาดของโรคติดต่อ 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ในทันต่อเหตุการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจน
ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง โดยอำเภอวิเศษชัยชาญขอความร่วมมือ
ส่งเงินอุดหนุนให้ท่ีทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ละ 25,000บาท เป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารมื้อเย็นพร้อมน้ำด่ืม
สำหรับผู้อยู่จุดคัดกรอง  ค่าสเปรย์แอลกอฮอล์  ค่าเจลแอลกอฮอล์   บริเวณจุดคัดกรอง 
จำนวน 2 จุด   1.บริเวณหน้าตลาดนัดส่ีแยกไฟแดง หมู่ ท่ี 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง   
2.บริเวณหน้าป้อมตำรวจทางเข้าวัดนางชำ ตำบลบางจัก ส่วนมากจะเป็นสายปกครอง 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์  ทางอำเภอจึงได้ขอรับการสนับสนุนจาก
เทศบาล อบต. แห่งละ 25,000บาท มี อปท.ท้ังหมด 17 แห่ง จะทำอยู่ประมาณ 2 เดือน 
เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ จึงไม่ได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ  เราจึงมีความจำเป็นต้องโอน
งบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข  หมวดเงินอุดหนุน 
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ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอวิเศษ 
ชัยชาญ งบประมาณ  25,000บาท  โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์อื่น ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถตู้) ต้ังไว้ 1,288,000บาท  
ขอโอนลดครั้งนี้  25,000บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่ครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ออุดหนุนอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดทำโครงการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) 
งบประมาณ  25,000บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ออุดหนุนอำเภอ
วิเศษชัยชาญ จัดทำโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) งบประมาณ  25,000บาท   

ประธานสภาฯ 4.3  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ จัดซื้อ
ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อ  จำนวน 2 ชุด งบประมาณ  
53,000บาท  (กองสาธารณสุข ผู้เสนอ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ปัจจุบัน เราเป็นเทศบาลเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในยามฉุกเฉิน คลองไผ่ดำจาก 
บังตาเฉือนมาถึงคลองหมู่ 8  น้ำแห้ง บางแห่งมีน้ำเน่าเสีย  ยุงก็เยอะ ชาวบ้านก็ท้ิงน้ำเสีย
ลงคลอง ชาวบ้านก็ว่า ผมก็ให้กองสาธารณสุขไปทำประชาคมมาว่าชาวบ้านให้แก้ไข 
ประชาคมก็ทำไม่สำเร็จ ชาวบ้านก็ได้แต่บ่นเฉย ๆ ด่าเฉย ๆ  ผมจึงให้เตรียมการหา
เครื่องมือไว้ เพื่อแกไ้ขปัญหา  ตอนแรกผมจะสูบน้ำจากแม่น้ำน้อยเข้ามาคลองไผ่ดำ ผ่านบึง
ลาดมะไฟ และจะทำทางจากวัดหินงอกมาบึงลาดมะไฟมาให้ถึงบ้านเกาะ ลงลูกรังโดยใช้งบ
เงินเหลือจ่ายจากโครงการทำถนนหมู่ท่ี 2 คงเหลืองบเหลือจ่ายประมาณ 2 ล้าน เราจะทำ
โครงการ 1.ลงลูกรังจากวัดหินงอกมาบึงลาดมะไฟไปบ้านเกาะ 2.ทำถนน คสล.จากศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี 2ไปสุดเขตไผ่ดำพัฒนา เช่ือมต่อ หมู่ ท่ี 7  ตำบลหัวตะพาน 3. ลาดยาง
จากแยกปากคลองแพ หมู่ท่ี  7 มาถึง รพ.สต.ไผ่ดำพัฒนา  4.ทำถนน คสล. ถนนทางเข้า
เทศบาลหน้าสำนักงานเทศบาล ทำ  4 โครงการ ตอนนี้อยู่ในขั้ นตอนการขอผู้ว่าฯ   
ด้วยความประสงค์ผมอยากหาน้ำให้ทุกทุ่ง เป็นอาชีพของเกษตรกร วันนี้ทุ่งหนองลิงก็ขอ
ความอนุเคราะหแ์ม็คโครฟาร์มมาขุดลอกให้ขอน้ำจากบ่อทรายจันทิมาให้ วันนี้ถ้าชาวนาให้
ความร่วมมือก็จะดีมาก ๆ  ชาวนาต้องมีส่วนร่วมช่วยกันด้วย   ผมจะสูบน้ำจากเขตบางจัก
มา ผมถามปลัดว่าจะต้องทำอย่างไร คือ 1.ต้องประชาคมเพื่อสอบถามความต้องการของ 
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ประชาชน  2.ต้องนำเรื่องเข้าสภาเพื่อขออนุมัติจากสภา 3.ต้องเอาผลของสภาไผ่ดำ เสนอ
สภาบางจักอนุมัติ   แต่ติดท่ีชาวนาไผ่ดำไม่ให้ความร่วมมือ ก็เลยทำอะไรไม่ได้ ผมจึงหยุด
โครงการนี้ไว้ก่อน  ตอนนี้ผมดำเนินการสูบน้ำจากบ่อทรายทรัพย์แปดเก้า สูบเข้าเส้นคลอง
ไผ่ดำคลองบังตาเฉือน เพื่อไล่น้ำเสียออกจากคลองไปก่อน  ซึ่งอุปกรณ์ท่ีต้องใช้เราจะซื้อ
เครื่องมอเตอร์สูบน้ำพร้อมท่อ จำนวน 2ชุด  เพื่อเตรียมความพร้อมเพราะทางอำเภอก็ให้
โครงการทำผักมาด้วย  เราต้ังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำเผ่ือฉุกเฉินเวลาน้ำท่วม น้ำแล้ง เอาไว้
แก้ปัญหา ซื้อจำนวน 2ชุด คือชุดที่ 1เครื่องมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด 7.5แรงม้า 1 เครื่อง 
ราคา 16,000บาทพร้อมท่อสูบน้ำ ขนาด หน้า 7นิ้ว ยาว 26 ฟุต จำนวน  1  ท่อ ราคา 
8,000บาท  ชุดที่ 2  เครื่องมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด 10  แรงม้า  1  เครื่อง ราคา 19,000
บาท  พร้อมท่อสูบน้ำ ขนาด หน้า 7 นิ้ว ยาว 33  ฟุต  จำนวน  1 ท่อ ราคา 10,000
บาท   รวมงบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม 53,000บาท ซึ่งไม่ได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ  เราจึงมี
ความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษณ์แหล่งน้ำและป่าไม้  งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร งบประมาณ  
53,000บาท  โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์อื่น 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถตู้) ต้ังไว้ 1,288,000บาท   ขอโอนลดครั้งนี้  
53,000บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ   

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท เครื่อง
มอเตอร์สูบน้ำพร้อมท่อ จำนวน 2ชุด งบประมาณ 53,000บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์
การเกษตร ประเภท เคร่ืองสูบน้ำพร้อมท่อ จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 53,000บาท   

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ ใครมีเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
นายกเทศมนตรี  เรื่องป้ายสะพานหมู่ท่ี 6 สท.จอยเสนอมา ให้กองช่างไปดูต้องใช้งบประมาณเท่าไร ทำเป็น

ป้ายตะแกรงกันไว้ สำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
นายพวน  อยู่อาจินต์ 
สท.ต เขต 2   ขอเพิ่มอีกท่ีบริเวณหมูท่ี 1  ทางเข้าบึงลาดมะไฟ บริเวณท่อข้างถนน ถ้าวิ่งมาจากท่าอู่จะ

เป็นถนนเล็ก ๆ อันตรายไม่มีการ์ดเลน  
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นายกเทศมนตรี  ทางหลวงชนบททำถนนใหม่จากบังตาเฉือนถึงโค้งบ้านป้าฉัตร หน้าวัด ทางหลวงชนบทเป็น
ผู้ดำเนินการผู้รับเหมาเป็นสองฝ่ังการเกษตร ระยะทางประมาร 1,700เมตร ผมเสนอให้ทำ
เส้นทางท่าอู่ด้วย เขาจะบรรจุไว้ในปี 64 จะได้หรือไม่ ก็ไม่รู้เราก็ทำเรื่องขอไว้ก่อน 

นายพวน  อยู่อาจินต์ 
สท.ต เขต 2   เราขอให้ทางหลวงชนบทให้ทำเส้นท่าอู่ ขอให้ทำการ์ดเลนด้วยได้ไหม 
นายกเทศมนตรี  ขอได้แต่เขาจะทำให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้  ผมมีความประสงค์อยากให้เอาน้ำเข้าบึงลาดมะไฟ 

ซึ่งเป็นพื้นท่ีนอกเขตตำบลไผ่ดำพัฒนา ต้องขออนุญาตสภาก่อนและขอสภาบางจัก และก็
ต้อทำประชาคม ผมจะเรียนถามสภาว่ายังต้องการให้ดำเนินการสูบน้ำอยู่ไหม ถา้ยังต้องการ
อยู ่ผมจะค่อย ๆ ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป ผมนำเรียนปรึกษาสภา ต้องขออนุญาติสภาไว้
ก่อนอย่างไม่เป็นทางการ ถ้าอนุญาตผมก็จะได้ประสานงานกับบางจักต่อไป  ผมจะต้ังเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้าบริเวณวัดหินงอก  แต่หน้าวัดหินงอกไม่มีน้ำเข้ามา ต้องไปสูบบริเวณแม่น้ำน้อย 
ถ้าเราไปต้ังท่ีแม่น้ำน้อย คือเราไปต้ังนอกเขต เป็นเขตบางจัก ต้องขออนุญาตบางจักก่อน 
เพราะไฟท่ีใช้ไม่พอไฟชาวบ้านเขาตก ถ้าเราจะไปต้ังเครื่องสูบก็ต้องขอหม้อแปลงใหม่ด้วย  
เราจะทำเพื่อสูบมาเพื่อลดมลภาวะ ระบายน้ำคลองไผ่ดำ เพราะตรงแม่น้ำน้อยมีน้ำตลอด 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกสอบถามเรื่องการดำเนินการสูบน้ำ ถ้าสมาชิกเห็นชอบให้ดำเนินการทำเรื่องขอ
อนุญาตสูบน้ำนอกเขตพื้นท่ีต่อไป หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดำเนินการทำเร่ืองขออนุญาตสูบน้ำนอกเขตพื้นที่ต่อไป 
นายสมเจต  มีจันทร์มาก 
สท.ต.เขต 1  ขออนุญาตครับ ประชาชนสอบถามเรื่องเสียงตามสาย ไม่ค่อยได้ยินครับ 
นายกเทศมนตรี  เรื่องของเสียงไร้สาย คราวที่แล้วทำไป 6-7 จุด กองช่างก็บอกว่าต้องเพิ่มอีก 6-7 จุด ถึงจะ

สมบูรณ์ ใช้งบอีกประมาณ4-5แสน ผมจะเอาเข้าไว้ในเทศบัญญัติปี 64  แต่ผมจะให้แก้ไข
เรื่องเสียงตามสายไปก่อน ส่วนลาดจินจานต้องเป็นเสียงไร้สาย ถ้าเป็นสายหายหมด 
ด้วยงบประมาณเรายังไม่มี แต่ตอนนี้เราได้กล้อง CCTV ได้มา 8 ตัว ตอนนี้ติดขัดด้วยเรื่อง
งบประมาณ ช่วยช้ีแจงชาวบ้านให้ด้วยครับเทศบาลก็พยายามทำอยู่ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ผมไป
แจกเบี้ยยังชีพผมก็ช้ีแจงให้ชาวบ้านฟังเหมือนกัน และผมได้ขอโครงการทำสวนสาธารณะ
รอบบึงหมู่ท่ี 8 เป็นถนนลาดยาง และปลูกต้นไม้ งบประมาณ 15ล้าน โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตบอล 7 คน ประมาณ 1ล้าน5แสนจะทำบริเวณแท็งค์ประปาหมู่ท่ี 6 หน้าเทศบาล 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงเบิกไพรหมู่ท่ี 6 ขุดลอกบึงให้กว้างขึ้น เพื่อเอาดินมาถมสร้าง
สนามฟุตบอลและถมข้างกำแพงกันดิน งบประมาณ 3,800,000บาท และปรับปรุงพัฒนา
แหล่งน้ำชุมชนเพื่ออุปโภคบริโภค งบประมาณ 1,800,000บาท ผมขอโครงการไปหมู่ละ 
1 คลอง หมู่ท่ี 5 คลองกะโห้ หมู่ท่ี 6 คลองเจ้าเจ็ด หมู่ท่ี 1 คลองหน้าบ้านยายท้ิงทุกหมู่ ๆ 
ละ 1 คลอง โครงการท่ีขอไปเผ่ือจะได้ได้ ไม่ได้ ก็ไม่รู้แต่ขอไว้ก่อน ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจเป็นนโยบายของรัฐบาล 
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นายอนันต์  เขียวสวาส 
สท.ต.เขต 1 ขออนุญาตผมมีเรื่องจะปรึกษาหารือ สืบเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และ

ทางส่วนกลาง อำเภอได้ส่ังการมาให้ทางฝ่ายปกครอง ท้องท่ีมาอยู่เวรกัน จะเป็นบริเวณ
แยกปากคลองแพ หรือบริเวณบางจัก ก็จะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์  ผู้ช่วย สารวัตร เป็น
หลัก ส่วนเราก็จะไปช่วยบ้างบางส่วน ก็จะเห็นว่าทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในเรื่องของกิน ของ
ใช้ค่าใช้จ่ายมันมี และเขาก็ต้องออกเงินกันเอง ขอนำเรียนปรึกษาว่า เราจะได้แสดงถึงความ
มีน้ำใจว่าเราช่วยกันบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยในนามของเทศบาล จากผู้บริหาร 
สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการก็ดี  รวบรวมกันคนละเล็กคนละน้อย เพื่อแสดงว่าเรามีความ
ต้ังใจขอร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นเงินร่วมสมทบ เป็นข้อเสนอแนะครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผมขออนุญาตนำเรียนท่ีประชุมงบประมาณท่ีทางเทศบาลสมทบให้กับทางอำเภอ 25,000
บาท ไม่แน่ใจว่าจะจ่ายเป็นค่าอาหารหรือเป็นค่าตอบแทน  ในเวรอยู่จุดคัดกรอง ในเขต
อำเภอวิเศษฯ จะมีท้องถิ่น 16 ท่ี  ก็จะแบ่งเป็นจุดละ 8 ท่ี  ในส่วนของเทศบาลไผ่ดำฯจะ
อยู่ท่ีบางจัก ประมาณเดือนละ 3  วัน  7 วันเข้าที ผมไปอยู่มา 2 เดือนแล้ว ในหนึ่งวันจะ
ให้ทางท้องถิ่น 1 ท่ี 3 ผลัด  ผลัดเช้า ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ผมจะเป็นคนไปอยู่   
ผลัดบ่าย ต้ังแต่เวลา 16.00 – 00.00  จะเป็นช่างหน่อย และ เวลา 00.01 -08.00 น. 
จะเป็นประเวช และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเป็นพนักงานจ้าง อีก 1  คน ซึ่งในหนึ่งเวรจะมี
ท้องถิ่นคืนละ 2 คน ในช่วงท่ีอยู่เวรก็จะมีข้าวกล่อง มีน้ำให้เรา  ก็น่าจะเป็นเงินท่ีทาง
อำเภอขอสนับสนุนไป ในหนึ่ งเวรจะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เวรละ 2 หมู่  มีเจ้าหน้าท่ี 
สาธารณสุข 2 คน ในเวรหนึ่ง ๆ ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีอยู่ 12 คนครับ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใด  จะซักถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่    ถ้าไม่มีใครจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอ 
ปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑1.45  น. 
 

 
(ลงช่ือ)        ผู้จดรายงานการประชุม 

  (นายอนันต์  เขียวสวาส) 
     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (ช่ัวคราว) 

 
 
 (ลงช่ือ)                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายวินัย  แก้วประสิทธิ์) 
                                    ประธานสภาเทศบาลตำบลไผดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตำบลไผ่ดำพัฒนา  การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี   2  ครั้งท่ี  1/2563  วันท่ี 1  มิถุนายน พ.ศ. 2563   
                                                                                                   

 
(ลงช่ือ)..........................................................ประธานกรรมการ 

     (นายอนันต์  เขียวสวาส) 
 

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

 

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

 
 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้ง ท่ี  1/2563 
เมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม   2563 
 
 
 

    (นายวินัย  แก้วประสิทธิ์) 
                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
 
 
 
 
 


