
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1/2564 

วันอังคารที่  21  กันยายน  พ.ศ.2564  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1   ครั้งที่  1/2564 
วันอังคารที่  21  กันยายน  2564  เวลา  ๑0.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑.นายจารุภาส  เขียนงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นางจำนงค์  พ่ึงสมศักด์ิ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
4.เกรียงไกร  พันธุสะ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
5.นายนิพนธ์  พุทธชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
6.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
7.นางสุระจิน  แสงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
8.นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
9.นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
๑0.นายสุรพงษ์  กรผลึก   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
2.นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายประทิว  ภู่ประสงค์   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 
  2.นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ   รองนายกเทศมนตรี 

3.นายวัชรินทร์  รุ่งแสง   ที่ปรึกษานายกฯ 
  4.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  5.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  6.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
  7.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  8.นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ   นายช่างโยธา 

9.นางสาวพรวันเพ็ญ  แก้วประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เทศบาล 
10.นางสาวสุรีรัตน์  สุขสฐาน  เจ้าหน้าที่เทศบาล 

  11.นางชณดิา  เติมสิริทิพรตัน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1/2564  เพ่ือเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ อ้างถึงหนังสืออำเภอวิเศษชัยชาญ ที่ อท 0023.11/3290  ลงวันที่  9 กันยายน  2564 

เรื่องขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  2564   
ตามที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี  2564  มีกำหนดไม่ เกิน 15 วัน นับตั้ งแต่ วันที่  15 กันยายน 2564 
เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเรื่องอ่ืน ๆ ตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  อำเภอวิเศษชัยชาญ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน จึงอนุญาตให้เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี 2564  มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15  กันยายน 2564  เป็นต้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 

ครั้งที่  2/2564  เมื่อวันจันทร์ที ่ 23  สิงหาคม  พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมไปแล้ว     ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในที่ประชุมเลย  ขอให้ดู
รายงานการประชุมครับ 

 ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 23  สิงหาคม พ.ศ.2564  หาก
เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 การพิจารณาเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง (เพ่ิมติม) 

ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญร่วมใจต้านภัยโควิด-19 (แห่งที่ 1) 
งบประมาณ  17,000บาท (กองสาธารณสุข ผู้เสนอ)    
ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ อ้างถึงหนังสืออำเภอวิเศษชัยชาญ ด่วนที่สุด ที่ อท 0418/ว 3237  ลงวันที่ 7  กันยายน 
2564 เรื่องการอุดหนุนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมการจัดตั้งศูนย์พักคอย อำเภอวิเศษชัยชาญ 
ตาที่อำเภอวิเศษชัยชาญได้จัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญ ตามข้อสั่งการของผู้ว่า
ราชการจังหวัดอ่างทองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง  
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ขึ้นในพ้ืนที่ 
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์พักคอยที่ 1  สถานที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าช้าง มอบหมายให้  
เทศบาลตำบลท่าช้างเป็นหน่วยดำเนินการ และศูนย์พักคอยที่  2 สถานที่ตั้ง อาคาร
อเนกประสงคต์้นมะขามช่างทอง 114 ปี  มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบล 



-3- 
ศาลเจ้าโรงทองเป็นหน่วยดำเนินการ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนอุดหนุน
งบประมาณแก่หน่วยดำเนินการ แห่งละ 100,000บาทนั้น  อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้รับ
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ เป็นหน่วย
ดำเนินการทั้งสองแห่งแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษ
ชัยชาญ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมการการศูนย์
พักคอยฯ เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนอุดหนุนงบประมาณเพ่ิมเติม แห่งละ 
50,000บาท โดยอุดหนุนดให้กับเทศบาลตำบลท่าช้าง 17,000บาทและอุดหนุนให้กับ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง 33,000บาท จึงเรียนสภามาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ ตามที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ   ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณาเงิน
อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง (เพ่ิมติม) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์
พักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญร่วมใจต้านภัยโควิด-19 (แห่งที่ 1) งบประมาณ  17,000บาท 
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
ประธานสภาฯ 3.2 การพิจารณาเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้า

โรงทอง (เพ่ิมเติม) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญร่วมใจต้านภัยโควิด-
19 (แห่งที่ 2) งบประมาณ  33,000บาท (กองสาธารณสุข ผู้เสนอ)  ขอเชิญผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขฯ  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดตามข้างต้นไปแล้วนั้น ศูนย์พักคอยที่ 2 สถานที่ตั้ง อาคาร
อเนกประสงค์ต้นมะขามช่างทอง 114 ปี  มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้า
โรงทองเป็นหน่วยดำเนิน   โดยอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง 
33,000บาท   จึงเรียนสภามาเพ่ือโปรดพิจารณาค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามที่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ   ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณา 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง (เพ่ิมติม) 
ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญร่วมใจต้านภัยโควิด -19 (แห่งที่ 2) 
งบประมาณ  33,000บาท     หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธาน   มีท่านใดจะมีข้อเสนอแนะ หรือสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
นางสุระจิน  แสงศรี 
ส.ทต.เขต 2 ได้รับการร้องขอจากนายสมนึก พานทอง ขอลูกรังทำถนนเส้นทางบ้านนางทิ้ง สมบุญนาค 

ออกไปท่าอู่ กลบหลุมกลบบ่อท่ีมีขนาดใหญ่  
นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ 
รองนายกเทศมนตรี รับทราบครับ จะรีบดำเนินการให้ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นไปพลางก่อน  
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นายช่างโยธา ถนนเส้นบ้านนางบุญทิ้ง เราจะได้ทำเป็นถนนคอนกรีตในปีงบประมาณ 2565 ตอนนี้อยู่ 

ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางครับ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้รับเหมาก็
สามารถเข้าดำเนินการไดเ้ลยครับ ถนนเส้นนี้จะทำไปถึงสะพานปูนท่าอู่ 

นายอนันต์  เขียวสวาท 
ส.ทต.เขต 2 วันนี้ผมมี 2 เรื่องจะแจ้งให้ท่านประธานทราบ เรื่องที่ 1 ผมได้รับการร้องขอจากนายมนต์ชัย 

ป้อมแก้ว หมู่ที่ 3 เขาแจ้งว่าบริเวณกลุ่มบ้านเวลาฝนตกจะมีน้ำขัง  แต่ผมเห็นว่าทำท่อแล้ว 
ไม่รู้ว่าอะไรไปอุดตันท่อหรือเปล่า จึงแจ้งให้ทราบ เรื่องที่ 2  ผมขออนุญาตท่านประธาน ใน
การแจกซองกฐินวัดมหาดไทย ประจำปี 2564 ได้นำมาแจกให้กับทุกท่าน ซึ่งจะทอดกฐิน
สามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เพ่ือนำปัจจัยที่ได้มาดำเนินการสร้างเมรุระบบ
เตาเผาไฟฟ้าแบบปลอดมลพิษ จึงชี้แจงมาเพ่ือทราบครบั 

นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ 
รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจง ตามที่นายมนต์ชัย ป้อมแก้ว ขอมา บริเวณดังกล่าวท่อน้ำไม่มีทางออก เพราะตรงนั้น

เป็นแอ่ง ผมได้ให้กองช่างไปทำท่อแล้วแต่ท่อระบายน้ำเล็กน้ำจะระบายช้า ต้องใช้เวลาถ้าฝน
ตกหนักก็จะระบายช้าไปบ้าง 

นายอนันต์  เขียวสวาท 
ส.ทต.เขต 2 ขอชื่นชมและขอขอบคุณมากที่ทางเทศบาลได้นำรถแมคโครมาดำเนินการขุดลอกคลองและ

รางระบายน้ำให้กับประชาชน  และได้มีการประชาสัมพันธ์ออกเฟสออกสื่อเป็นสิ่งที่ดีมากครับ 
นายกเทศมนตรี สิ่งใหนที่ประชาชนได้ร้องขอมา ถ้าทำได้เราก็จะทำให้เต็มที่ แล้วจะรีบดำเนินการให้ แต่สิ่ง

ไหนที่ทำไม่ได้เราก็จะชี้แจงเหตุผลให้ทราบครับ 
ประธานสภาฯ   วันนี้ทางเทศบาลเราเป็นเจ้าภาพสวดศพที่วัด  หากสมาชิกท่านใดว่าง ก็ขอเชิญเข้าร่วมงาน

ด้วยนะครับ  มีท่านใด  จะซักถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือไม่   ถ้าไม่มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติม ผม
ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑0.45  น. 
 
(ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม 

  (นายสุรพงษ์  กรผลึก) 
     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
(ลงชื่อ)                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
                                    ประธานสภาเทศบาลตำบลไผดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลไผ่ดำพัฒนา  การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2564  วันที่ 21  กันยายน พ.ศ. 2564   

                                                                                                   
 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 
     (นายพวน  อยู่อาจินต์) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
     (นายเกรียงไกร  พันธุสะ) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
                                              (นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร)   
 
 
......................................................................................................................................................... ................................ 
 
 สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่  4   ครั้งที่  1/2564 
เมื่อวันที่  13  ธันวาคม   2564 
 
 
 

    (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


