
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งท่ี  1/2564 

วันจันทร์ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.2564  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1/2564 

วันจันทร์ที่  14   มิถุนายน   2564  เวลา  ๑0.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   

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

๑.นายจารุภาส  เขียนงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
4.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
5.เกรียงไกร  พันธุสะ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
6.นายนิพนธ์  พุทธชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
7.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
8.นางสุระจิน  แสงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
9.นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
10.นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
11.นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
๑๒.นายสุรพงษ์  กรผลึก   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายประทิว  ภู่ประสงค์   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 

2..นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์  รองนายกเทศมนตรี 
  3.นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ   รองนายกเทศมนตรี 

4.นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี  เลขานุการนายกฯ 
5.นายวัชรินทร์  รุ่งแสง   ที่ปรึกษานายกฯ 

  6.นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ ์  รองปลัดเทศบาล 
  7.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  8.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  9.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
  10.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  11.นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ   นายช่างโยธา 
  12.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  13.นางสาวพรวันเพ็ญ  แก้วประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เทศบาล 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  

ครั้งที่ 1/2564   เพ่ือเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยแรก

ครั้งที่  ๑/2564   เมื่อวันพฤหัสบดทีี่  6 พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระที 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดซื้อ

ปั๊มซับเมิส ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน  2 ชุด ๆ ละ 39,000บาท 
รวมงบประมาณ  78,000บาท (กองช่าง  ผู้เสนอ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง
รายละเอียด 

นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณท่านประธานสภามากครับ  ตามที่กองช่างได้ตรวจเช็คระบบการจ่ายน้ำประปา  
ปัจจุบันการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในเขตตำบลไผ่ดำพัฒนาเพิ่มข้ึน เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง 
ชาวบ้านจึงมีความจำเป็นใช้น้ำประปาเพ่ือการเกษตรพืชสวนมากขึ้น   ทำให้การผลิต
น้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยการเพ่ิมระบบ  
สูบน้ำ โดยขอจัดซื้อซับเมิสเพิ่มอีก 2 ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 6 ได้แก่  
จุดที่ 1  ถังประปาบริเวณปากคลองแพ หมู่ที่ 1 เดิมมีอยู่แล้ว 1 บ่อ และมีโครงการภัยแล้ง
จากอำเภอได้เจาะบ่อใหม่ 1 บ่อ จึงได้นำซับเมิสลงบ่อใหม่ แล้ววางท่อจ่ายน้ำเข้าระบบถัง
ใหม่ ทำให้ถังประปา 1 ถัง มีระบบปั๊มน้ำ 2 ตัว จะทำให้การผลิตน้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 3 และหมู่ 6  
จุดที่ 2 ถังประปาบริเวณศาลพ่อปู่ หมู่ที่ 6 เนื่องจากถังประปาเก่าได้จำหน่ายไปแล้ว จึงได้นำ
ซับเมิสลงในบ่อเก่า แล้ววางท่อจ่ายน้ำเข้าระบบถังใหม่ หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าฟาร์มหมู ทำให้
ถังประปา 1 ถัง มีระบบปั๊มน้ำ 2 ตัว จะทำให้การผลิตน้ำเพ่ิมมากข้ึน เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 8  
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้น้ำประปาในพ้ืนที่  ประกอบกับ
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณการจัดซื้อไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  จึงขออนุมัติเพ่ือจัดซื้อซับเมิสพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ครบชุด  
ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ชุด  งบประมาณ 78,000บาท รายละเอียดขอเชิญปลัดชี้แจง 

ปลัดเทศบาลฯ สืบเนื่องจากทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้รับงบประมาณจากจังหวัด ของยุทธศาสตร์
จังหวัด ซึ่งทางจังหวัดได้อนุมัติบ่อบาดาล 4 บ่อ ซึ่งการเจาะบ่อไม่ได้รวมถึงซับเมิสด้วย  
จึงทำให้ซับเมิสไม่เพียงพอ  ประชาชนเกิดความเดือดร้อน เราเจาะบ่อใหม่แต่เราใช้ซับเมิส 
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ตัวเก่าและทางผู้รับจ้างได้เดินระบบไฟฟ้าผิดพลาดทำให้ระบบประปาเสียหาย กองช่างได้
เสนอจัดซื้อซับเมิสจำนวน 2 ตัว เพื่อมาทดแทนในส่วนที่เสียหายไปพลางก่อน และทางผู้รับ
จ้างจะซ่อมบำรุงตัวเก่าให้มาคืนให้   สำหรับการบริหารงบประมาณทางเทศบาลได้ติดต่อ
ประสานกับทางร้านจำหน่าย จำนวน 3 ร้าน เพ่ือเสนอราคาให้กับทางเทศบาล  จึงเป็นที่มา
ของการกำหนดราคาที่ชุดละ 39,000บาท และได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่งบประมาณ
แล้ว กิจการประปามีงบประมาณจำกัด จึงทำให้ต้องเสนอจัดซื้อในงบประมาณของกองช่าง  
เนื่องจากซับเมิส เราไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ  เราจึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือจัดซื้อซับเมิสพร้อมปั๊ม
และอุปกรณ์ครบชุด  ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 39,000บาท  รวมงบประมาณ  
78,000บาท  โดยขอโอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ  เป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ ตามโครงการจัดงานรำลึก
วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2564 ตั้งไว้  100,000บาท ขอโอนลดครั้งนี้  
78,000บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ 

ประธานสภาฯ              ตามท่ีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  
ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 

นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต. เขต 2 ขอให้ทางเทศบาลได้ชี้แจงในที่ประชุม จากเหตุที่เกิดขึน้การซ่อมบำรุงในระบบไฟฟ้า เราได้

มีการติดตามจากผู้รับจ้างหรือไม่ และซับเมิสไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไร เป็นเหล็กหรือแสตนเลส  
ขอให้ทางเทศบาลชี้แจงด้วยครับ 

ปลัดเทศบาล ทางเทศบาลได้เอาเครื่องซับเมิสที่ใช้แล้วและผู้รับจ้างได้นำไปติดตั้งทำให้ระบบเกิดการชำรุด
เสียหาย แต่ตอนนี้ทางเทศบาลได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเอาไปซ่อมบำรุงแล้วและให้นำมาคืน
เทศบาล แต่ทางเทศบาลก็ยังไม่ได้ตรวจรับงานจ้าง จนกว่าทางผู้รับจ้างจะนำซับเมิสมาคืน
เทศบาล สำหรับตัวเครื่องซับเมิสให้นายช่างโยธาชี้แจง 

นายช่างโยธา  รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบท้าย 1  ซ่ึง 1 ชุดประกอบด้วย   
1.ปั๊ม 3 แรงม้า   L 4 D 35x22   2 นิ้ว  จำนวน  1 ตัว 

   2.มอเตอร์ 4 นิ้ว 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์ พร้อมสายไฟ  จำนวน  1 ตัว 
   3.ตู้คอนโทรล  3  แรงม้า  220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  จำนวน  1 อัน 
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   4.ฝาบ่อ  2  นิ้ว  จำนวน  1 อัน 

5.เช็ควาล์ว 2 นิ้ว  จำนวน  1 อัน 
   6.อะไหล่สายไฟ  3 แกน ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร  จำนวน  1 ม้วน 
 เป็นปั้มแสตนเลส ท่อดึงน้ำเป็นท่อ 2 นิ้วใช้ต่อจากท่อ พีวีซีขึ้นมา ตอนนี้หมู่ 5 มี 2บ่อ  

เราจะใช้คู่กัน จะช่วยกันปั้มน้ำจะได้ไม่หนักเครื่อง ทำให้ปริมาณน้ำเพ่ิมมากขึ้น ความลึก
ของบ่อใหม่ 250 เมตร บ่อเก่าลึก 120เมตร เป็นบ่อของ อบจ.เก่าท่ีเจาะให้ 

ปลัดเทศบาลฯ สำหรับยี่ห้อ ตามระเบียบพัสดุเราไม่สามารรถกำหนดยี่ห้อได้  เราจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ที่เรากำหนดค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  
ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ  หากไม่มี   ผมขอมติที่ประชุม 
การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือจัดซื้อปั๊ม
ซับเมิส ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน  2 ชุด ๆ ละ 39,000บาท รวม
งบประมาณ  78,000บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดซื้อปั๊มซับเมิส  
   ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 2 ชุด ๆ ละ 39,000บาท รวม 
   งบประมาณ  78,000บาท   

ประธานสภาฯ 3.2   การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 4  
เพื่อจัดทำโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในตำบล
ไผ่ดำพัฒนา จำนวน 7 จุด งบประมาณ  495,600บาท (กองช่างผู้เสนอ)   ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี ปัจจุบันเสียงไร้สายยังไม่ครอบคลุมทั้งตำบล ทำให้ประชาชนไม่ได้รับข่าวสารที่ทางเทศบาล
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  ซ่ึงเสียงไร้สายเดิมมีอยู่ 5 จุด ได้แก่ 
1. บริเวณหอถังประปาหน้าเทศบาล หมู่ที่ 6 
2. บริเวณหอถังประปาหมู่ที่ 8 ข้างบ้านกำนันสนอง มากศรี 
3. บริเวณข้างบ้านเลขากัลยารัตน์ แพรพงษ์ศรี หมู่ที่ 6  
4. บริเวณหอถังประปาหมู่ที่ 5 
5. บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่พัชราภรณ์ แช่มช้อย หมู่ที่ 2  
ดังนั้นจึงขอเพิ่มระบบเสียงไร้สายอีก 7 จุด ได้แก่  
1. บริเวณศาลาริมบึงหลังบ้านนางสวงค์ ผลแย้ม หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่องจากจุดเดิมบริเวณข้าง

บ้านผู้ใหญ่ พัชราภรณ์ แช่มช้อย หมู่ที่ 2) 
2. บริเวณบ้านนายทำนอง จันทร์เหลา หมู่ที่  4 (ต่อเนื่องจากจุดเดิมบริเวณหอถัง 

ประปาหมู่ที่ 5) 
3. บริเวณหอถังประปาปากคลองแพหมู่ที่ 1 (ครอบคลุมถึงหมู่ท่ี 7) 
4. บริเวณบ้านนายดิเรก รอตเจริญหมู่ที่ 1(ต่อเนื่องจากหอถังประปาปากคลองแพหมู่ที1่) 
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5. บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่  6 (ครอบคลุมบริเวณหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และ
บริเวณหน้าวัดวันอุทิศ) 

6. บริเวณบ้านนายวินัย  แก้วประสิทธิ์ หมู่ที่ 6 (ครอบคลุมบริเวณ หมู่ที่ 6) 
7. บริเวณบ้านนางสมควร ทองเย็น  หมู่ที่8  (ต่อเนื่องจากจุดเดิมบริเวณหอถังประปา 

หมู่ที่ 8 ) 
ซึ่งในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ใช้เสียงตามสายเดิม ในจุดที่เสียงไร้สายไม่ครอบคลุม โดยจะมีเสียงตาม
สายอยู่แล้ว จำนวน 6 จุด ได้แก่  
จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายวิเชียร รุ่นแรก  
จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายวิเชียร  พุฒซ้อน  
จุดที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายทองยอด สันทัด  
จุดที่ 4 บริเวณหน้านางไสว พาแจ่ม  
จุดที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายยงยุทธ มีมงคล  
จุดที่ 6 บริเวณหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 

หากสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลงจุด  กำหนดจุดใหม่ ขอเชิญเสนอได้เลยนะครับ  
รายละเอียดขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 

ปลัดเทศบาล ทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในพ้ืนที่ บางจุดก็ได้ยิน บางจุดก็ไม่ได้ยิน  และ 
เกิดจากเสียงสะท้อนทำให้ได้ยินไม่ชัดเจน สำหรับการบริหารงบประมาณ ทางเทศบาลได้มี
งบประมาณในการจัดทำ 495,600บาท ที่จะติดตั้งตามจุดเพ่ือเป็นทางแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น และทางเทศบาลได้เร่งทำเรื่องเพ่ือใช้เงินเหลือจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะทำการติดตั้งเสียงตามสายในงบประมาณ 2,000,000บาท ถ้ าเราขอ
งบประมาณได้ ก็จะดูแลรักษาง่ายและครอบคลุมทั้งตำบล  ซึ่งตอนนี้จะเป็นการเยียวยา
เบื้องต้นไปก่อน ซึ่งทางเทศบาลได้รับการร้องขอจากประชาชนให้ดำเนินการเรื่องเสียงตาม
สายเป็นส่วนใหญ่  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่  ประกอบกับ
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  จึงขออนุมัติจัดทำโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย 
ภายในตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 7 จุด งบประมาณ  495,600บาท เราจึงมีความ
จำเป็นต้องโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดครุภัณฑ์    ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่  โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย งบประมาณ  
495,600บาท รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบท้าย 2 ตามใบเสนอราคา โดยขอโอนลด
จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลที่ 10  ตั้งไว้  350,000บาท ขอโอนลดครั้งนี้  350,000บาท และ 
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โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าเทศบาลฯ  ตั้งไว้  206,000บาท ขอโอนลดครั้งนี้   
145,600บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ 

ประธานสภาฯ              ตามท่ีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  
ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 

นายสมเจต  มีจันทร์มาก 
ส.ทต. เขต 1 ขอสอบถาม ข้อแตกต่างระหว่างเสียงตามสายกับเสียงไร้สายมีข้อแตกต่างกันอย่างไร แบบ

ไหนมีประสิทธิภาพอย่างไร และมีการดูแลรักษาอย่างไร มีการรับประกันระยะเวลาการใช้
งานเท่าไร 

นายช่างโยธา ถ้าไร้สายจะมีจุดรับสัญญาณ ถ้าเกิดการเสียหายจะมีการซ่อมบำรุง ระยะเวลาประกัน 2ปี  
ถ้า 2 ปีแล้วทางเทศบาลจะเป็นผู้ดูแลรักษา 

นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต. เขต 2 ไม่ว่าจะเป็นเสียงไร้สายหรือเสียงตามสายก็ดี  แต่ขอฝากเทศบาลเมื่อมีการติดตั้งฝากให้กอง

ช่างช่วยติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ดูแลให้ทั่วถึง ว่ามาตามสเป็คตามแบบที่กำหนดไว้
หรือไม่ จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  
ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ   หากไม่มี   ผมขอมติที่ประชุม 
การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือจัดทำโครงการ
ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 
7 จุด งบประมาณ  495,600บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม           เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อจัดทำโครงการ 
                              ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน  
                              7 จุด งบประมาณ  495,600บาท 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)    
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ 
นายกเทศมนตรี ผมในนามนายกและทีมผู้บริหารทุกท่าน ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับ

พ่ีน้องประชาชน อนุมัติงบประมาณให้จัดซื้อซับเมิสและติดตั้งเสียงไร้สาย ขอขอบคุณแทนพี่
น้องชาวไผ่ดำด้วยครับ  และจะมีเรื่องแจ้งให้ทราบ 2 เรื่องครับ 
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 คือ เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่าน ผมได้ไปประชุมท้องถิ่นสัญจรที่ อบต.ไผ่วงมา และในที่ประชุมได้มี

มติให้เทศบาลไผ่ดำฯ เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ 7  ในวันที่  8 
กรกฎาคม 2564   จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยครับ ส่วนรายละเอียดผมจะทำ
หนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และอีกเรื่อง คือในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการ
จังหวัด สภากาชาด นายอำเภอวิเศษชัยชาญ  และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอ่างทองจะ
เข้ามาแจกถุงยังชีพให้กับผู้พิการตาบอด รายนายสำอาง  ทัพไทย หมู่ที่ 2 ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมต้อนรับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยครับ เวลา 8.30 น. ที่บ้านนายสำอาง ทัพไทย 

ประธานสภาฯ   มีท่านใด  จะซักถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือไม่    ถ้าไม่มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอ 
ปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑1.45  น. 
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

    (นายสุรพงษ์  กรผลึก) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายจารุภาส  เขียนงาม) 

                                    ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลไผ่ดำพัฒนา  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั้งที่  1/2564  วันที่ 14  มิถุนายน พ.ศ. 2564   

                                                                                                   
 

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

 

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

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร) 

 
 
 
.........................................................................................................................................................................................  
 
 สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่  3   ครั้งที่  1/2564 
เมื่อวันที ่ 9  สิงหาคม   2564 
 
 
 

    (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 


