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ผู้มาประชุม 
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7. นายศุภชัย  นวลละออง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
8. นายปภินวิทย์  เอียดสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
9. นายสุภัทร์  เอียดประพาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. ร.ต.อ.สมพร  สุภเพียร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
11. นางจินดา สุวรรณมณี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
12.นายธนัท จันทร์แก้ว   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายจรัญ   จันทร์แก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
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3. พ.อ.กุศล  เพ็ชร์ขวัญ   รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
4. นายนิรันดร์  หนูมาก   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
5. นายปรีชา มากมณี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
6.นางวัชรา  จันทร์ทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
7. จ.ส.ต.ประยูร เพ็ชรรัตน์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง   
8. นายสาธิต   รักเกตุ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
9. นายนคร   ทองค า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 
  บัดนี้ ถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุม
ที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  เทศบาล 

หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลต าบลดอนประดู่  ทุกท่าน บัดนี้สมาชิกสภา
เทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ  ท่านประธานสภา จุด ธูป เทียน 
บูชาพระรัตนตรัย  กราบเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาฯ      จุด ธูป เทียน 

ประธานสภาฯ                กราบเรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน 
และพนักงานเทศบาลต าบลดอนประดู่  ทุกท่านวันนี้ วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2564 กระผมขอเปิดการประชุม  สภาสมัยประชุมสามัญ สมั ยที่ 2  ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  ครับ 

ประธานสภาฯ           วั นนี้ เป็ นการประชุ มสภาฯสมั ยสามั ญ   สมั ยที่  4 ป ระจ าปี  พ .ศ .256 4                             
วันพุธที ่ 29  ธันวาคม 2564  ผมขอเปิดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1.1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 อยู่ในมือท่านแล้ว ท่านคงได้อ่านรายละเอียดผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว และจะประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ ตามที่ท่าน ได้อ่านส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 

2 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564    

 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการ
แก้ไขหรือไม่ อย่างไร 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 โปรดยก
มือครับ 
รับรอง    11 เสียง 
 



 ๓ 

สมาชิกท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 โปรด
ยกมือครับ 
ไม่รับรอง    - เสียง 

                                  สมาชิกท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องพิจารณา 

ประธานสภาฯ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลดอนประดู่   ขอเชิญ
เลขานุการฯ อ่านระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการฯ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา
ในระดับในระดับหนึ่ง หรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสมและความ
ต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
16(9) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา และกระทรวงมหาดไทยได้
ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาด่วนที่สุดที่ มท
0893.3/ว1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง  

ประธานสภาฯ  การแต่งตั้ งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ขอเชิญ
ผู้อ านวยการกอง  การศึกษาชี้แจงรายละเอียด 

ผอ.กองการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 41 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (9) ก าหนดให้เทศบาลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0893..3/ว1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 
2559 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การของต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบล
ดอนประดู่ ซึ่งคณะกรรมการ 2 ท่านในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่านความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

 



 ๔ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอจ านวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 เสนอ 

นางสุคนธ์ สมหวัง   เสนอ นายปรีชา มากมณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

สมาชิกสภาฯ    

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 

นางจินดา สุวรรณมณี   นางสมหมาย แสงจันทร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

สมาชิกสภาฯ    

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ เสนอท่านใดอีกบ้าง หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 

   เห็นชอบ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ นายปรีชา มากมณีและนางสมหมาย แสงจันทร์ เป็นกรรมการการศึกษา
ของเทศบาลต าบลดอนประดู ่    

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ                                                
นายกเทศมนตรี ขอหารือท่านสมาชิกฯ ในการบริหารจัดการรถขยะ เนื่องจากเทศบาลต าบล      

ดอนประดู่ได้ด าเนินการจัดซื้อรถขยะ ในความคิดเห็นส่วนตัว จะไม่จัดซื้อถังขยะ แต่
จะให้ประชาชนทิ้งขยะโดยใส่ถุงด า แล้ววางไว้หน้าบ้าน แล้วทางเทศบาลฯ จะ
ด าเนินการจัดเก็บ 2-3 วัน ต่อครั้ง และจะเพ่ิมนโยบายในการคัดแยกขยะ 

นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว การพิจารณาว่าจะให้มีการตั้งถังขยะหรือให้ก าหนดวันในการเก็บขยะ โดยจัดเก็บใส่ 
สมาชิกสภาฯ ถุงให้เรียบร้อย ขอให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยระดมความคิด 
นายศุภชัย นวลละออง ในความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ควรมีถังขยะวางไว้หน้าบ้าน  นอกจากจะไม่สวยงามแล้ว  
สมาชิกสภาฯ ยังส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วย เห็นควรให้ชาวบ้านเก็บขยะใส่ถุงและคัดแยกขยะให้

เรียบร้อยก่อนเทศบาลฯ ด าเนินการจัดเก็บ 
นายสมคิด ทองศรี เรื่องการบริหารจัดการขยะ เป็นเรื่องที่ด าเนินการยาก ในความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ 
สมาชิกสภาฯ สนับสนุนให้มีถังขยะวางไว้หน้าบ้าน  ให้ชาวบ้านด าเนินการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่ง

ชาวบ้านน่าจะท ากันอยู่แล้ว เนื่องจากขยะจ าพวกขวด กระดาษ ฯลฯ สามารถน าไป
ขายได้ 

ที่ปรึกษาฯ  เป็นแนวคิดเบื้องต้นในการระดมความคิดในการบริหารจัดการขยะ ว่าจะซื้อถังขยะ
หรือให้ชาวบ้านเก็บขยะใส่ถุง  ซึ่งในอนาคตหากจะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ก็
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

พ.อ.กุศล เพ็ชร์ขวัญ  เห็นด้วยกับทุกท่านที่เสนอความคิดเห็น 
รองนายกฯ 
 
 
 



 ๕ 

นางจินดา สุวรรณมณี      แจ้งขอใช้งบประมาณ ถนนสายเคือบอุทิศ เข้าทางข้างรพ.สต. หัวควน ยาวประมาณ 
สมาชิกสภาฯ   120 เมตร 
นายศุภชัย นวลละออง  สะพานไม้  ม.2 ท่าไหล ตอนนี้ชาวบ้านยังใช้สัญจรไม่ได้ ขอให้แก้ไขเป็นการชั่วคราว
สมาชิกสภาฯ   ก่อน  ถนนสายทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ไสว ม. 6 น้ าท่วมใช้สัญจรไม่ได้ 
นายสมคิด นวลละออง  ม.4 ม.5 และม.7 มาตรน้ าเสีย ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย 
สมาชิกสภาฯ 
นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว  อุปกรณ์ในการซ่อมประปา อุปกรณ์ยังไม่พร้อมในการใช้งาน ต้องมีอุปกรณ์ส ารอง 
สมาชิกสภาฯ เพ่ือใช้ในการซ่อมประปาในวันหยุดราชการ  ถนนสายควนดิน ม.10 น้ าท่วม ถนน

เป็นหลุมบ่อ ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข 
นายกเทศมนตรี อุปกรณ์ประปา ให้กองช่างรีบด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานประปา  ถนน 

ม.10 เป็นหลุมบ่อ น้ าเซาะ ให้ช่างเดินส ารวจ ถนนที่ได้รับความเสียหาย 
นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว ถังประปา ม.10 รั่ว ท าให้น้ าไม่เต็มถัง ใช้งานไม่ได้ ให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
สมาชิกสภาฯ 
นายจ านาญ มากแก้ว การขอใช้ที่ราชพัสดุ ต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการขอใช้ต่อไป 
รองนายกฯ 
ที่ปรึกษาฯ การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จะมีการ

แข่งขันกีฬาอยู่ 2 ประเภท คือ กีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาสากล ได้แก่       
ฟุตซอลชาย-หญิง  เปตองชาย-หญิง กีฬาพ้ืนบ้าน ได้แก่ วิ่งกระสอบและชักเย่อ ซึ่ง
จะมีขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยแต่ละประเภทกีฬา ต้องมีประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขันด้วย 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศบาลต าบลดอนประดู่ มี 2 ภารกิจ คือ ศูนย์กักกันโรคโควิด 
(LQ) ซึ่งขณะนี้มีผู้กักตัวจ านวน 8 คน และโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งจะจัดในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ าทุกวันจนกว่าจะเสร็จภารกิจ            

 ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออีกบ้าง หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ผมขอปิดการประชุม 
ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ                    

 
                      เลิกประชุมเวลา 12.00 น.                                 
 
      

 
   ลงชื่อ                                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   

                    ( นายธนัท   จันทร์แก้ว)  
                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่    
 
 
 



 ๖ 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ   
 
 

                       ลงชื่อ                                             ประธานกรรมการ      
                                                           (นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว)    
              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 
 

ลงชื่อ        ร.ต.อ.                              กรรมการ    
                                                                 (สมพร สุภเพียร)  
              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 
 

    ลงชื่อ                                             กรรมการและเลขานุการ  
                                                             (นางสุคนธ์ สมหวัง)  
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู ่     
 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ แล้ว ในคราวประชุมสภาเท ศบาล                   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 
 

                                    
                                          ลงชื่อ        ผัน คงสมคิด                               

                                                       (นายผัน   คงสมคิด) 
                                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

 
 
 


