
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒันา 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังที่  1/2563 

วันจันทร์ที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1   คร้ังที่  1/2563 
วันจันทรท่ี์  9  พฤศจิกายน  2563  เวลา  ๑0.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑.นายวินัย  แก้วประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นายเกรียงไกร  พันธุสะ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๓.นายสมหวัง  พุฒวันดี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑       
4.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   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.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายไพโรจน์  พวงศิริ   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 
  ๒.นายวิรัตน์  เรียนลึก   รองนายกเทศมนตรี 
  3.นายทองขาว  สนเท่ห์   เลขานุการนายกฯ 
  4.นายจรัญ  สุขดี   ท่ีปรึกษานายกฯ 
  5.นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์  ปลัดเทศบาล 

6.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  7.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  8.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

9.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  10.นายมนัส เอี่ยมสุเมธ   นายช่างโยธา 
  11.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  12.นางสาววรลักษณ์  โพธิ์ทอง  ผช.ประชาสัมพันธ์ 
  13.นางสาวพรวันเพญ็  แก้วประสิทธิ์ พนักงานเทศบาล 
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เร่ิมประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  

ครั้งท่ี 1/2563   เพื่อเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ อ้างถึงหนังสืออำเภอวิเศษชัยชาญ ท่ี อท 0023.10/5046  ลงวันท่ี  27  ตุลาคม  

2563 เรื่องขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 
2563   ตามท่ีเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจำปี 2563  มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเรื่องอื่น ๆ ตาม
อำนาจหน้าท่ีของเทศบาล  อำเภอวิเศษชัยชาญ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงอนุญาตให้เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2563  มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 2 
พฤศจิกายน2563  เป็นต้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 

คร้ังที่  2/2563  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  27  สงิหาคม  พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมไปแล้ว     ถ้าต้องการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในท่ีประชุมเลย  ขอให้ดู
รายงานการประชุมครับ 

 ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข  ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2563  ครับ 

มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
ประธานสภาฯ ๓.๑  การรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 (ระหว่าง 1 ตุลาคม  2562-30 กันยายน  2563) ขอเชิญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตท่ีประชุมสภา งานวิเคราะห์ มีเรื่องเรียนสภาเพื่อทราบ การรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่าง
น้องยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  การจัดทำรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ประจำปี 2563 คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปี 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง 30  กันยายน 2563 ในการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งท่ี 1/2563  เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม  
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2563  และคณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต่อคณะกรรมการพัฒนาในการประชุมครั้งท่ี 3/2563  เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม  
2563  และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม  2563  ผลการติดตามของ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ท่ี 91.93%   จึงเรียนสภามา
เพื่อทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่....หากไม่มี   ผมขอมติท่ีประชุมรับทราบการรายงานผล
การดำเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563 (ระหว่าง 1 ตุลาคม  2562-30 กันยายน  2563) หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ประธานสภาฯ 3.2 การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนสภาเพื่อทราบ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 การจัดทำแผนดำเนินงานให้จัดทำใหแ้ล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ซึ่ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนา ได้จัดทำร่างแผนดำเนินการประจำปี 2564 ในการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุน ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 7  ตุลาคม  2563  และได้เสนอร่างแผนดำเนินการ
ประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการพัฒนาในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 7  
ตุลาคม  2563 และได้เสนอร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2564  ต่อผู้บริหารเพื่อ
ประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 จึงเรียนสภามาเพื่อทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่....หากไม่มี   ผมจะขอมติท่ีประชุมรับทราบการจัดทำ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  1 คัน 
งบประมาณ  854,000บาท (สำนักปลัด ผู้เสนอ)  ขอเชิญนายกฯ  ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากเดิมเราได้ต้ังเทศบัญญัติในปี 2546  เป็นการจัดซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 
ท่ีนั่ง งบประมาณ  1,364,000บาท  เพื่อจะมาใช้ในกิจการศูนย์เด็กเล็กรับส่งนักเรียน  
แต่ในความจำเป็นน้อยกว่าท่ีเราจะซื้อรถมาแทนรถคันเกิ่  แต่เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลาง 
(รถปิคอัพ มิตซูบิชิ  บง 7932 อ่างทอง ) ของเทศบาลมีสภาพท่ีทรุดโทรมมากสมรรถภาพ
ไม่ค่อยดีแล้ว และต้องส่งซ่อมอยู่บ่อยครั้ง ซื้อมาประมาณ 10กว่าปีแล้ว  จึงขอสภาเพื่อ
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางใหม่ เป็นรถบรรทุก(ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแค็บ  (รถยนต์ 4 ประตู) 
งบประมาณ 854,000บาท ซึ่งรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  แบบดับเบิ้ลแค็บ   เป็นกระบะสำเร็จรูป  ห้อง
โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ราคารวมภาษี
สรรพสามิต   จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง   โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร 12 ท่ีนั่ง งบประมาณต้ังไว้  1,364,000บาท  
ขอโอนลดครั้งนี้  854,000บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสมหวัง  พุฒวันดี  
ส.ทต.เขต  1 มีบริษัทไหนเข้ามาเสนอหรือยัง  ขอเสนอให้เป็นรถประเภทญี่ปุ่นติดตลาด เพราะมีอะไหล่ 

มีศูนย์ซ่อมบำรุง สะดวกแก่การรักษาและดูแล กลัวเกิดปัญหาเยอะ 
นายกเทศมนตรี ตอนนี้ยังไม่มีบริษัทไหนเข้ามาเสนอ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการตั้งงบประมาณจัดซื้อ ถ้า

มีประกาศจัดซื้อเราก็จะกำหนดคุณลักษณะตามท่ีเราต้องการ ก็จะเป็นรถท่ีใช้ในท้องตลาด 
ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม

เพิ่มเติมอีกหรือไม่   หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  1 คัน งบประมาณ  854,000บาท  
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  1 คัน 
งบประมาณ  854,000บาท  

ประธานสภาฯ 4.2  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อ
ปรับปรุงและซ่อมแซมเสาธงชาติประจำสำนักงานเทศบาลท่ีชำรุดจากลมพายุ   งบประมาณ  
70,000บาท (กองช่าง  ผู้เสนอ)  ขอเชิญนายกฯ   ช้ีแจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจาก เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม  2563 เวลาประมาณ 13.30 น. ในเขตเทศบาลตำบล
ไผ่ดำพัฒนาเกิดเหตุการณ์มีฝนตกหนักและลมพายุพัดแรง ทำให้เสาธงชาติประจำสำนัก
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาหักได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้    จึงมีความ
จำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณต้ังไว้ 30,000บาท โดยโอนลดจาก
แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร 12 
ท่ีนั่ง งบประมาณต้ังไว้  1,364,000บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ 70,000บาท    ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ส.ทต. เขต 2 ซ่อมจะเท่าเดิมหรือเปล่า ความแน่นหนาแข็งแรงหรือเปล่า ความสูง ความยาว ความหนา

เหมือนเดิมหรือเปล่า ทำให้มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิม 
นายกเทศมนตรี เดิมใช้แสตนเลสแท่งยาวอย่างเดียว  พอลมมาก็เอนไม่แข็งแรง  ผมบอกกองช่างให้ซอยท่อ

ให้ส้ันลง เป็นท่อนส้ัน ๆ จะได้เพิ่มความแขง็แรง มีข้อต่อเป็นท่อนส้ัน ๆ ใช้แสตนเลสท่ีหนา
ท่ีสุด ก็น่าจะได้ความแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม ความสูงเท่าเดิม 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  2564  เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมเสาธงชาติประจำ
สำนักงานเทศบาล  งบประมาณ  70,000บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเสาธงชาติประจำสำนักงานเทศบาล งบประมาณ  70,000บาท 
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ประธานสภาฯ 4.3  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00เมตร  ยาว 90.00เมตร บริเวณหน้าเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา   งบประมาณ  206,000บาท (กองช่าง  ผู้เสนอ)  ขอเชิญนายกฯ   
ช้ีแจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี เนื่องจากหน้าเทศบาลจากถนนทางหลวงชนบทเข้ามาเทศบาลยาวประมาณ 45เมตร 
ด้านหน้าเรายังไม่มีถนน เวลาฝนตกก็จะมีน้ำขัง ดูแล้วไม่สวยงาม เราจะทำถนนเป็นถนน
คอนกรีตต่อจากทางหลวงชนบทเข้ามาถึงหน้าเทศบาลมาชนกับพื้นคอนกรีตของเทศบาล
ขนาดกว้าง 5.00เมตร  ยาว 90.00เมตร งบประมาณ 206,000บาท ผมเน้นให้สูง
เท่ากับพื้นของเทศบาลแล้วหักลงท่ีถนนทางหลวงชนบท ไม่ทำลาดเอียงเด๋ียวทางหลวง
ชนบทเสริมถนนก็จะสูงกว่าถนนท่ีเราทำไป ทำท้ังสองด้านทางเข้าทางออก จึงมีความ
จำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00เมตร  ยาว 90.00เมตร บริเวณหน้าเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
งบประมาณ 206,000บาท โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร 12 ท่ีนั่ง งบประมาณต้ังไว้  1,364,000บาท  
ขอโอนลดครั้งนี้  206,000บาท    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่ อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 5.00เมตร  ยาว 90.00เมตร บริเวณหน้าเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
งบประมาณ  206,000บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00เมตร  ยาว 90.00เมตร บริเวณหน้าเทศบาล
ตำบลไผด่ำพัฒนา  งบประมาณ  206,000บาท 
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ประธานสภาฯ 4.4  การพิจารณร่างระเบียบว่าด้วยยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด  ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด ตามหนังสือส่ังการอำเภอวิเศษชัยชาญ ท่ี อท 0023.10/4899 ลงวันท่ี  16  ตุลาคม  
2563  เรื่องการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้มีหนังสือเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไป
ยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีให้มีการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านท่ีประชุม
สภาท้องถิน่ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 
1.นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน วุฒิสภา ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม 
2.ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ .ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ท่ี 2) พ.ศ.2554  ข้อ 117 วรรคส่ี
ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมและการปรึกษาของ
สภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบท่ีสภาท้องถิ่นกำหนด โดยให้สภาท้องถิ่นกำหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น และผลการดำเนินงานของสภา
ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตามวิธีการท่ีเห็นสมควร   
และทางกิจการสภา ได้จัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ 
การปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เสนอสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง
ดังกล่าว  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้  มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญ
เสนอในท่ีประชุมได้เลยค่ะ  และเมื่อท่ีประชุมเห็นชอบกับร่างระเบียบแล้ว ทางกิจการสภา
จะดำเนินเสนอประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามท่ีหัวหน้าสำนักปลัด  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ ร่างระเบียบว่าด้วยยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  หาก
เห็นชอบโปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ 
สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองอื่น ๆ  
นายกเทศมนตรี ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบคือการลอกคลองในตำบลไผ่ดำพัฒนา ผมได้ประสานไป อบจ.   

ขอยืมรถแม็คโครเพื่อลอกคลองต้ังแต่หมูท่ี 2 ออกไปหัวตะพาน รอบ ๆ หมู่ 2ด้วย และ
คลองท่ีมาจากหมู่ 2 ถึงบงัตาเฉือน และมาลอกท่ีปากคลองแพถึงบึงเบิกไพร และลอกคลอง
หมู่ท่ี 1 หน้าบ้านนางท้ิง ออกไปท่าอู่  และวนจากท่าอู่มาเส้นสวนกำนันปรีชาถึงหน้าบ้าน
ครูวิฑูรย์  และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เหลือเฉพาะจากบังตาเฉือน ผ่านหมู่ 4 หมู่ 5 
หมู่ 1 หมู่ 6 หมู่ 7 ไปชนปากคลองแพยังไม่ได้ลอก อันนี้เป็นงบของกรมชลประทาน  
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการหาผู้รับเหมาอยู่ เขารับปากว่าจะมาลอกให้แน่นอนช่วยช้ีแจง
ชาวบ้านให้ด้วย ว่ากรมชลจะมาลอกแน่นอน เราจะใช้รถมาขนเศษหญ้าเศษผักมาท้ิงท่ีหน้า
เทศบาลเหมือนเดิม และขอความร่วมมือ ผมให้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ใครท่ีมีกระชังปลา  
มีล็อคมีตะข่ายอยู่ในคลองช่วยเอาขึ้นด้วยเวลาท่ีเขามาลอก  ผมจะทำคลองให้สวยงาม 

ประธานสภาฯ   มีท่านใด  จะซักถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่    ถ้าไม่มีใครจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอ 
ปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑0.45  น. 
 

 
(ลงช่ือ)        ผู้จดรายงานการประชุม 

  (นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์) 
     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
 
 (ลงช่ือ)                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายวินัย  แก้วประสิทธิ์) 
                                    ประธานสภาเทศบาลตำบลไผดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลไผ่ดำพัฒนา  การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1/2563 วันท่ี 9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   

                                                                                                   
 

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

 

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

 

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

 
 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้ง ท่ี  1/2563 
เมื่อวันท่ี  14  ธันวาคม   2563 
 
 
 

    (นายวินัย  แก้วประสิทธิ์) 
                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 


