
 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่ ๑/2563 

วันจันทร์ที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.2563  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมยัสามัญ  สมัยที่ 4   ครั้งท่ี 1/2563 

วันจันทร์ท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
ผู้มาประชุม 

๑.นายวินัย  แก้วประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นายเกรียงไกร  พันธุสะ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.นายอนันต์  เขียวสวาส   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 
10.นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายสมหวัง  พุฒวันดี   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.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  9.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๕ น. 
ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที ่1/2563 

เม่ือวันจันทรท่ี์ 9  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕63 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  ท่ีส่งไปพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุม ถ้าต้องการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในท่ีประชุมเลย      
ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข   ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี1ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันจันทร์ท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕63  
หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อ

จัดทำโครงการงานขุดเจาะวางท่อลอดถนน บริเวณหน้าเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
หมู่ท่ี 6  งบประมาณ  91,000บาท (กองช่าง ผู้เสนอ)  ขอเชิญนายกฯ  ช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากเรามีความจำเป็นต้องเอาน้ำจากคลองไผ่ดำเข้าบึงเบิกไพรหมู่ 6 เราจะ
สร้างข้างแท็งค์น้ำ เดิมมีท่ออยู่แล้วมีร่องน้ำ แต่เป็นท่อเล็กไม่สวยงาม เราจะกลบ
ร่องน้ำและทำท่อใหม่ เราเลยย้ายแนวมาสร้างตรงแท็งค์ประปา และมีบ่อพัก 3 จุด 
ดูได้ตามแบบท่ีช่างทำไว้ เพื่อนำน้ำเข้าบึงเบิกไพรหมู่ท่ี 6 เพื่อ ช่วยเหลือชาวนา 
กักเก็บน้ำให้กับชาวนาท่ีทำนา  จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2564 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท โครงการงานขุดเจาะวางท่อลอด
ถนนบริเวณหมู่ท่ี 6 ขนาดท่อ 12 นิ้ว  ยาว 44 เมตร รวมบ่อพักน้ำ 3 จุด บริเวณ
หน้าเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงาน ท่ัวไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร 12 ท่ีนั่ง งบประมาณ
ต้ังไว้   1 ,364,000บาท  ขอโอนลดครั้ งนี้  91 ,000บาท  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย

สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่   หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ การพิจารณา
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อจัดทำโครงการ 
งานขุดเจาะวางท่อลอดถนน บริเวณหน้าเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา หมู่ ท่ี 6 
งบประมาณ  91,000บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  เพื่อจัดทำโครงการ 
งานขุดเจาะวางท่อลอดถนน บริเวณหน้าเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา หมู่ที่ 6 
งบประมาณ  91,000บาท 

ประธานสภาฯ 3.2  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อ
จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
งบประมาณ  26,300บาท (กองช่าง  ผู้เสนอ) ขอเชิญนายกฯ   ช้ีแจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องบริเวณถนนข้างศูนย์เด็กเล็กฯ ก่อนท่ีจะไปถึงโดมจะมีพื้นท่ีอยู่เป็นท่ีน้ำขัง 
ฝนตกน้ำจะขังสกปรก ดูแล้วไม่สวยงาม จึงจะเทเป็นถนนเต็มเพื่อจะเช่ือมต่อกันกับ
ถนนเก่าท่ีสร้างไว้   จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2564 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พื้น ท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.20เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ี  บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่ดำพัฒนา 
โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภทรถโดยสาร 12 ท่ีนั่ง งบประมาณต้ังไว้  1,364,000บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ 
26,300บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)   
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริม เหล็ก บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  งบประมาณ  26,300บาท  
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  เพื่อจัดทำโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  งบประมาณ  
26,300บาท 



-4- 
ประธานสภาฯ 3.3  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ

จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา งบประมาณ 14,700บาท (กองช่าง ผู้เสนอ)  ขอเชิญนายกฯช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่อง ปกติเราเข้าเทศบาลมาทางเดียวด้านทิศใต้ ทางทิศเหนือเราปิดไว้เพราะมี
พื้นท่ีอยู่ท่ียังไม่ได้เทพื้นคอนกรีตไว้ จึงทำให้ไม่สามารถใช้พื้นท่ีบริเวณนั้นได้ จึงมี
ความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 33 
ตารางเมตร บริเวณหน้าเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   โดยโอนลดจากแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร 12  
ท่ีนั่ง งบประมาณต้ังไว้  1,364,000บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  14,700บาท   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่   หากไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ การพิจารณา
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เห ล็ก บริ เวณหน้าเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา งบประมาณ  
14,700บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  เพื่อจัดทำโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
งบประมาณ 14,700บาท 

ประธานสภาฯ  3.4   เร่ืองการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี 2564 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๓  และหมวดท่ี ๑ ข้อท่ี ๑๑ หมวดท่ี  ๒  ข้อท่ี 
๒๐ ,๒๑   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๒๑  จึงขอเสนอ 
การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  2564  ดังนี้  
๑. กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564    กำหนดไว้  ๔  สมัย   

สมัยท่ีหนึ่ง ระหว่างวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ –2 มีนาคม 2564  มีกำหนด ๓๐วัน   
สมัยท่ีสอง ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๐ มิถุนายน  2564  มีกำหนด  ๓๐วัน   
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สมัยท่ีสาม ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๐ สิงหาคม  2564  มีกำหนด  ๓๐วัน    
สมัยท่ีส่ี    ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๐  ธันวาคม  2564  มีกำหนด  ๓๐วัน  
2. กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕65  สมัยแรกสมัยท่ีหนึ่ง  

ระหว่างวนัท่ี ๑ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม  ๒๕65  มีกำหนด  ๓๐ วัน   
มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น  ผมขอมติท่ี
ประชุมเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ประจำปี 
2564  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี 2564 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ 
นักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตท่ีประชุมสภา งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีเรื่องจะแจ้งให้สภาทราบ

ตามท่ีเทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พงศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561) ทางกองช่างมีความ
ประสงค์ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นจำนวน 3 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1  จำนวน 5 โครงการ  ครั้งท่ี 2  จำนวน  1  โครงการ และครั้งท่ี 3 
จำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ขออนุมัติแก ้ไขครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี 11 
พฤศจิกายน   2563  จำนวน  5 โครงการ ดังนี้ 

 1.โครงการเสริมคันดินรอบบึงพร้อมลงลูกรัง งบประมาณ 400,000บาท แก้ไข
เป็นปรับปรุงถนนดินลงลูกรังรอบบึงลาดจินจาน ขนาดกว้าง 3.50เมตร ยาว 900
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15เมตร พื้น ท่ีไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร หมู่ ท่ี  2 
งบประมาณ 457,000บาท ขอรับงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากจังหวัด 

 2.โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 6 งบประมาณ 676,000 แก้ไข
เป็น ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณโดมเอนกประสงค์ กว้าง 34เมตร  ยาว 
43 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15เมตร งบประมาณ 707,000บาท 

 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบุญท้ิง ถึงสะพานปูนท่าอู่หมู่ท่ี 1 กว้าง 
4 เมตร  ยาว 1,670เมตร หนา 0.15เมตร งบประมาณ 3,473,600บาท แก้ไข
เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3เมตร  ยาว 1,760เมตร  
หนา 0.15เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 5,280ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้าง 0.00-0.20เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ีสายบ้านนางบุญท้ิง สมบุญนาค 
หมู่ท่ี 1  งบประมาณ 2,807,000บาท 

 4.โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังขนาดกว้าง 3.50เมตร  ยาว 3,800เมตรหนา
เฉล่ีย 0.10เมตร  สายบ้านนายวิเศษ กมลฉ่ำ เช่ือมถนนลาดยาง อท 4007 วัดหิน
งอก งบประมาณ 497,000บาท แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง  
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กว้าง 3เมตร ยาว 3,900เมตร หนาเฉล่ีย 0.10เมตร สายบ้านนายวิเศษ  กมลฉ่ำ 
เช่ือมถนนลาดยาง อท 4007 หน้าวัดหินงอก งบประมาณ 448,000บาท ขอรับ
งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากจังหวัด 

 5.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางศาลาประชาคมหมู่ท่ี 2 
เช่ือมต่อตำบลหัวตะพานหมู่ท่ี 7 กว้าง 3.50เมตร  ยาว 315เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,102.50ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง 
0.20เมตร งบประมาณ 497,800บาท แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50เมตร  ยาว 200เมตร หนา 0.15เมตร หรือพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 700ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 -0.20เมตร หรือตาม
สภาพพื้น ท่ี  สายสะพานคอนกรีตหมู่ ท่ี  2  เช่ือมหมู่ ท่ี  7 ตำบลหัวตะพาน 
งบประมาณ 407,000บาท  ขอรับงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากจังหวัด 
ขออนุมัติแก ้ไขครั้งท่ี 2  เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน   2563  จำนวน  1 โครงการ 
คือ 1.โครงการปูผิวจราจรแอสฟัสติกจากบ้านนายวิเศษ กมลฉ่ำ ถึงวัดหินงอก กว้าง 
3.50เมตร  ยาว 2,815เมตร  หนา 0.05เมตร งบประมาณ 6,000,000บาท 
2.โครงการปูผิวจราจรแอสฟัสติกจากบ้านนายพิทักษ์ ทัพไทย ถึงบ้านนายเกรียงไกร 
พันธุสะ กว้าง 3.50เมตร หนา 985 เมตร หนา 0.05เมตร งบประมาณ 
4,100,000บาท แก้ไขเป็น  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 3เมตร ยาว 3,900เมตร หนา 0.15เมตร รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 11,700
ตารางเมตร  สายบ้านนายวิเศษ  กมลฉ่ำ  เช่ือมถนนลาดยาง อท 4007 (หน้าวัด
หินงอก) งบประมาณ  8,757,000บาท  โดยขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี
งบประมาณ  2565   
ขออนุมัติแก ้ไขครั้งท่ี 3  เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม   2563  จำนวน  2 โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการขุดเจาะวางท่อลอดถนนหมู่ท่ี 6  ขนาดท่อ 12นิ้ว ยาว 41เมตร รวมบ่อ
พักน้ำ จำนวน 2 จุด  งบประมาณ 88,200บาท แก้ไขเป็น โครงการขุดเจาะวาง
ท่อลอดถนนบริเวณหมู่ท่ี 6 ขนาดท่อ 12นิ้ว ยาว 44เมตร  รวมบ่อพักน้ำ 3 จุด 
งบประมาณ 91,000บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสำนักงานเทศบาบตำบลไผ่ดำ
พัฒนา หมู่ท่ี 6 กว้าง 5เมตร ยาว 17เมตร  หนา 0.15เมตร พื้นท่ี คสล. 85
ตารางเมตร  แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ี
ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา งบประมาณ 26,300บาท 
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 33ตารางเมตร หน้า
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา งบประมาณ  14,700บาท  จึงแจ้งให้สภาทราบค่ะ 
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นายกเทศมนตรี ผมขอตามงานเรื่องการลอกคลองไผ่ดำจากบังตาเฉือน ตอนนี้อยู่บริเวณหมู่ท่ี 5 

หลายวันแล้วยังไม่เสร็จสักที  ชลประทานเป็นผู้ดูแล ผมให้รองวิรัตน์รายงานครับ 
รองวิรัตน์ ตอนนี้เขาทำอยู่ ฝ่ังทิศตะวันตกแล้วครับต้ังแต่บังตาเฉือนมาถึงหน้าบ้านน้าผา  

เขาทำงานตามแบบท่ีเขาประมูลคือต้องเป็นพื้นท่ีไสลด์ท้ังสองด้าน  รูดทับกระดุม
ทองเราหมดเลย เด๋ียวเราต้องปลูกใหม่  เพราะว่าเด๋ียวเขาส่งงานไม่ได้ หัวหน้า
ชลประทานได้รับปากเราไว้ในวันท่ีประชุมผู้ใช้น้ำว่าจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ  
ชลประทานยางมณีเขามีหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการโดยตรง ซึ่งตอนนี้ก็เร่งผู้รับเหมา
ท่ีประมูลได้ให้ดำเนินการ  ขอฝากสมาชิก  ถ้าชาวบ้านถามช่วยตอบคำถามให้ด้วย
ครับ 

นายกเทศมนตรี เรื่องของการรดน้ำต้นไม้ให้กองสาธารณสุขช่วยดูแลให้เข้มงวดด้วย และอีกเรื่องผม
ต้องขอบคุณบุคคลท่ีมาบอกผม คือตอนนี้มีผู้ใช้น้ำประปาเทศบาลฟรี ประมาณ 60-
70 หลังคาเรือน สาเหตุท่ีฟรีเพราะว่ามาตรวัดน้ำเสีย เสียเป็นค่ารักษามาตรน้ำ 5
บาทต่อเดือน ผมให้กองช่างดูแล จะส่ังซื้อมาตรวัดน้ำใหม่แต่ยังไม่มีงบซื้อ ตอนนี้ต้อง
ซ่อมไปก่อนในส่ิงท่ีจะซ่อมได้  ขอบคุณท่ีช่วยบอกในส่วนท่ีเทศบาลดูแลไม่ท่ัวถึง  
ตอนนี้ในช่วงต้นปีงบประมาณงบประมาณก็จะมาในส่วนของรายจ่ายประจำส่วน
ใหญ่  ใครมีประสงค์ท่ีจะให้เทศบาลทำอย่างไรให้มาเขียนคำร้องไว้ก่อนเพื่อรวบรวม
ข้อมูลไว้ในการดำเนินการ ในเรื่องของการถมดินในตอนนี้ ถ้ามีใครจะประสงค์จะถม
ดินขอให้มาขออนุญาตด้วยเพื่อท่ีจะกำกับดูแลได้ง่ายและให้เขาปฏิบัติตามระเบียบ
ด้วยเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอ
ปิดประชุม      

 
 

ปิดประชุมเม่ือเวลา 11.50  น. 
 

(ลงช่ือ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

   
   (ลงช่ือ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายวินัย  แก้วประสิทธิ์) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

ไผ่ดำพัฒนา ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี 1/๒๕63  วันจันทร์ท่ี 14 ธันวาคม ๒๕63 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

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

 

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

 

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

 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 

สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
ไผ่ดำพัฒนา ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี 1 
ประจำปี 2564  เมื่อวันท่ี  17  กุมภาพันธ์  2564 
 
 
 

   (นายวินัย  แก้วประสิทธิ์) 
     ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 

 

 

 


