
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

วันอังคารที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

.............................................. 
ผู้มาประชุม 
1. นายผัน   คงสมคิด   ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
2. นายอุทัย  เหมือนทองเส้ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
3. นายสมคิด  ทองศรี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
4. นางสุคนธ์   สมหวัง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5. นายอรุณ  วกกุม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
6. นายบุญเจือ  ยิ้มแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
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 หนูนุ่มนวล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
12. นายธนัท  จันทร์แก้ว   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

ผู้ไม่มาประชุม 

    - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายจรัญ   จันทร์แก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
2. นายจ านาญ  มากแก้ว   รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
3. พ.อ.กุศล  เพ็ชร์ขวัญ   รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
4. นายปรีชา   มากมณี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
5. นายนิรันดร์  หนูมาก   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
6. นายปลื้ม  เซาะปลอด   ปลัดเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
7. จ.ส.ต.ประยูร  เพ็ชรรัตน์   หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นายพงศ์พันธ์  จอมภพ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางวัชรา  จันทร์ทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นางสาวอารีรัตน์   แก้วกรรมพฤกษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
11. นายสาธิต   รักเกตุ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
12. นายนคร   ทองค า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
13. นางสาวสุขุมา สุขานคร  นิติกรช านาญการ 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น. 
 
เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  เทศบาล       

หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลต าบลดอนประดู่  ทุกท่าน บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ  ท่านประธานสภา จุด ธูป เทียน บูชาพระ
รัตนตรัย  กราบเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาฯ      จุด ธูป เทียน 

ประธานสภาฯ                     กราบเรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงาน    
เทศบาลต าบลดอนประดู่  ทุกท่านวันนี้ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 กระผม
ขอเปิดการประชุม  สภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑      เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ                1.1 ด้วยสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ได้เรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1   
ประจ าปี 2564 ก าหนดให้การประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ระหว่างวันที่ 11 
พฤษภาคม – 7  มิถุนายน 2564 มีก าหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน 30 วัน และ
ประธานสภาได้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ในวันนี้ 
1.2 การประชุมในวันนี้สมาชิกสภาฯ   มาประชุมครบองค์ประชุม ไม่มาประชุม  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ ส าเนาระเบียบวาระการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  การประชุม

สภาครั้งแรก ประจ าปี 2564 ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
จะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง  หากไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

 
ประธานสภาฯ        สมาชิกท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งแรก โปรดยกมือครับ 

รับรอง    11 เสียง 
      สมาชิกท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งแรก โปรดยกมือครับ 

ไม่รับรอง    - เสียง 
                                     สมาชิกท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือครับ 

งดออกเสียง   -  เสียง 

ที่ประชุมสภาฯ       รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๓             กระทู้ถาม 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔             เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี- 

 

 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕              เรื่องที่เสนอใหม่ 
        5.1 นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 
ประธานสภาฯ       เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เชิญครับ 
 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบลดอนประดู่ ทุกท่าน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. 2562 มาตรา 
๔๘ ทศ 

 
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา

เทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภา
เทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบ ตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน
ซึ่ งปล่อยให้ เนิ่ นช้ าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร
นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้  เมื่อได้มีการเลือก
ประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือก
ประธานสภาเทศบาล  

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
คนที่มาประชุมด้วย  

หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวันโดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือ
ว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว  

ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
คนที่มาประชุมด้วย   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)   การแถลงนโยบาย  

ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 

 



 ๔ 

 
ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและ

คัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส าเร็จตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่ นอาจ
ซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๒5 ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อ
คัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือ
คัดค้านทีละคนเป็นล าดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 

ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น า
ความในหมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประธานสภาฯ        เมื่อท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการแถลงนโยบาย         

ของนายกเทศมนตรี ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอ       
เชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ได้เลยครับ  ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี       อ่านค าแถลงนโยบายที่เตรียมไว้ 

ประธานสภาฯ                  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอข้อซักถามหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญได้เลยครับ 

นางจินดา หนูนุ่มนวล ขอสอบถามกรณเีรื่องเบี้ยยังชีพเนื่องจาก ณ ขณะนี้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นการจ่ายผ่าน 
สมาชิกสภาฯ บัญชีของผู้มีสิทธิ  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ท าให้ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเกิดความยุ่งยากใน

การเบิกจ่ายเงิน ในความเห็นส่วนตัวอยากให้มีการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเดิม 
นายศุภชัย นวลละออง ขอให้เพ่ิมการปรับปรุงถนนในเขตต าบลดอนประดู่ 
สมาชิกสภาฯ                      

ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอข้อซักถามหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไป
จะเป็นการด าเนินตามระเบียบวาระการประชุมที่ 5.2  

 5.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล     
ดอนประดู่ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท 
คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
    (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

         ฯลฯ 
 



 ๕ 

 

ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
ใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่นฯลฯ 

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาเห็นสมควร 

ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้ งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านเลขานุการสภา ฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ต่อไปเป็นขั้นตอน  การเลือก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ่งในระเบียบข้อกฎหมายสามารถเลือกกรรมการ
ได้ 3 -7 คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมจ านวนกี่คน 

สมาชิกสภาฯ      เสนอ  3 คน 
ประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วย  
                                                   ครับ 

     สมาชิกสภาท่านใด เห็นควรว่าให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       
     จ านวน 3 ท่าน โปรดยกมือขึ้น 

      เห็นด้วย  11 เสียง 
     สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 

      ไม่เห็นด้วย  - เสียง 
     สมาชิกสภาท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือครับ 

      งดออกเสียง  1 เสียง 

มติที่ประชุมฯ      ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 ท่าน 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                
จ านวน 3 ท่าน ขอให้คัดเลือกคนที่ 1 ก่อนครับ ขอเชิญครับ 

นายอรุณ วกกุม       ขอเสนอ นางสุคนธ์ สมหวัง เป็นกรรมการฯ ครับ 
สมาชิกสภาฯ   

ประธานสภาฯ       ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
        - ผู้รับรองคนที่ 1 นายสมคิด ทองศร ี

     - ผู้รับรองคนที่ 2 นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ์     



 ๖ 

      
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ นางสุคนธ์ สมหวัง  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ ครับ 

                             เห็นด้วย  11 เสียง 
   สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
                          ไม่เห็นด้วย - เสียง 
                             สมาชิกท่านใด  งดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
                             งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
ขอเชิญครับ 

นางสุคนธ์ สมหวัง ขอเสนอ นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว เป็นกรรมการฯ ค่ะ 
สมาชิกสภาฯ   

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
   - ผู้รับรองคนที่ 1 นายอรุณ วกกมุ 

- ผู้รับรองคนที่ 2 นางจินดา หนูนุ่มนวล       
  ขอมติที่ประชุมครับ 

 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้   นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ ครับ 

                             เห็นด้วย  11 เสียง 
   สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
                          ไม่เห็นด้วย - เสียง 
                             สมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
                             งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
ขอเชิญครับ 

นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว ขอเสนอ ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร เป็นกรรมการฯ ครับ 
สมาชิกสภาฯ   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
   - ผู้รับรองคนที่ 1 นายสุภัทร์ เอียดประพาล 

- ผู้รับรองคนที่ 2 นายสมคิด ทองศร ี        
  ขอมติที่ประชุมครับ 

 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้  ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ ครับ 

                             เห็นด้วย  11 เสียง 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 

                          ไม่เห็นด้วย - เสียง 
                             สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 
                             งดออกเสียง 1 เสียง 
 



 ๗ 

 
 
มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ นางสุคนธ์ สมหวัง,  นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว และ ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร 

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

ประธานสภาฯ  ๕.3  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย  

5.3.๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ (จ านวน 3 ท่าน) 
ประธานสภาฯ   เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน        

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ท่านเปิดดูไปตามเอกสารให้ท่านไป
แล้วนั้น ตามระเบียบนี้ หน้าที่ 4 

    
ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น                    เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองนายกเทศมนตรีทุกคน        เป็นกรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     เป็นกรรมการ 
 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน        เป็นกรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการ 
     ที่บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน            เป็นกรรมการ 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
   จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน                      เป็นกรรมการ 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ 
คัดเลือกอีกก็ได้ 

                            ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

จัดท าร่างแผนพัฒนา 
๓. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
๔. ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
๕. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๖. แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 
 
 
 
 
 



 ๘ 

 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลดอนประดู่ จ านวน ๓ ท่าน เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ คนที่ 
1 ครับ 

ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร ขอเสนอ นางจินดา หนูนุ่มนวล เป็นกรรมการฯ ครับ 
สมาชิกสภาฯ             

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายสุภัทร์ เอียดประพาล 

๒.  นายอุทัย เหมือนทองเส้ง 
  ขอมติที่ประชุมครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้  นางจินดา หนูนุ่มนวล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ดอนประดู่ โปรดยกมือ ครับ 

                               เห็นด้วย  11 เสียง 
   สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
                               ไม่เห็นด้วย - เสียง 
                               สมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ 

งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ คนที่ 2 ครับ    

นายอรุณ วกกุม  ขอเสนอ นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว เป็นกรรมการฯ ครับ                        
สมาชิกสภาฯ                 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นางสุคนธ์ สมหวัง 

๒.  ร.ต.อ. สมพร สุภเพียร 

ประธานสภาฯ  ต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้   นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ดอนประดู่ โปรดยกมือ ครับ 

                               เห็นด้วย  11 เสียง 
   สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
                               ไม่เห็นด้วย - เสียง 
                               สมาชิกท่านใด  งดออกเสียง โปรดยกมือครับ 

งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ คนที่ 3 ครับ 
                   
นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว ขอเสนอนายอุทัย เหมือนทองเส้ง เป็นกรรมการฯ ครับ           
สมาชิกสภาฯ  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นางจินดา หนูนุ่มนวล 

๒.  นายสุภัทร์ เอียดประพาล 



 ๙ 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกท่านใดเหน็ด้วยให้ นายอุทัย เหมือนทองเส้ง เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ดอนประดู่ โปรดยกมือ ครับ 

                               เห็นด้วย  11 เสียง 
   สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
                               ไม่เห็นด้วย - เสียง 
                               สมาชิกท่านใด  งดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
                               งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติให้  นางจินดา หนูนุ่มนวล, นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว และนายอุทัย เหมือนทองเส้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

5.3.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
(จ านวน 3 ท่าน) 

ประธานสภาฯ   เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ท่านเปิดดูไปตามเอกสารให้ท่านไปแล้ว
นั้น ตามระเบียบนี้ หน้าที่ 11 

 
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้   

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่                            
ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามผล
และประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 



 ๑๐ 

 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ต่อไปขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

คัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
จ านวน ๓ ท่าน เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ คนที่ 1 ครับ 

นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว ขอเสนอ นายสมคิด ทองศรี เป็นกรรมการฯ ครับ 
สมาชิกสภาฯ                 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นางจินดา หนูนุ่มนวล 

๒.  นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ์ 
ขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ นายสมคิด ทองศรีเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพฒันาเทศบาลต าบลดอนประดู่ โปรดยกมือ ครับ 

                             เห็นด้วย  11 เสียง 
   สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
                            ไม่เห็นด้วย - เสียง 
                            สมาชิกท่านใด  งดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
                             งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ คนที่ 2 ครับ                      

นางจินดา หนูนุ่มนวล ขอเสนอ นายศุภชัย นวลละออง เป็นกรรมการฯ ค่ะ 
สมาชิกสภาฯ                 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ์ 

๒.  นายสุภัทร์ เอียดประพาล 
ขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ นายศุภชัย นวลละออง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ โปรดยกมือ ครับ 

                             เห็นด้วย  11 เสียง 
   สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
                            ไม่เห็นด้วย - เสียง 
                            สมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
                             งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ คนที่ 3 ครับ                          

นางสุคนธ์ สมหวัง ขอเสนอ นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ์ เป็นกรรมการฯ ค่ะ 
สมาชิกสภาฯ        
 
 
 



 ๑๑ 

         

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว 

๒.  นายสมคิด ทองศรี 
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ์ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ โปรดยกมือ ครับ 

                             เห็นด้วย  11 เสียง 
   สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
                            ไม่เห็นด้วย - เสียง 
                            สมาชิกท่านใด  งดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
                             งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ นายสมคิด ทองศรี,  นายศุภชัย นวลละออง และ นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ์  
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

5.4 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน  
      หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนประดู่ (จ านวน 2 ท่าน) 

ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ให้ท่านเปิดดูไปตามเอกสารให้ท่านไปแล้วนั้น ตามประกาศนี้ 
หน้าที่ 29    

                         ข้อ ๑2 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ    ประกอบด้วย 
ใน ( ๓ ) สมาชิกสภาองค์กรส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย  จ านวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 
ข้อ ๑3 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ที่มาจาก
การคัดเลือก มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 

                           ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 

10  
(๓) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ

ประกาศนี้ 
(๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือ

หน่วยงานบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(๕) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับงานสาธารณสุขของ

กลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและ

เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 



 ๑๒ 

 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ต่อไปขอให้สมาชิกได้เสนอชื่ อผู้สมควรได้รับ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนประดู่ จ านวน      
2 ท่าน  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ คนที่ 1 ครับ 

นายอรุณ วกกุม  ขอเสนอ นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว เป็นกรรมการฯ ครับ 
สมาชิกสภาฯ                

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นางสุคนธ์ สมหวัง 

๒.  นายสมคิด ทองศรี 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลดอนประดู่  โปรดยกมือ ครับ 

                            เห็นด้วย  11 เสียง 
   สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
                            ไม่เห็นด้วย - เสียง 
                            สมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
                             งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภา  เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ คนที่ 2 ครับ 

นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว ขอเสนอ นางจินดา หนูนุ่มนวล เป็นกรรมการฯ ครับ                          
สมาชิกสภาฯ      

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายศุภชัย นวลละออง 

๒.  ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร  
  ขอมติที่ประชุมครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้  นางจินดา หนูนุ่มนวล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลดอนประดู่  

                           โปรดยกมือ ครับ 
                            เห็นด้วย  11 เสียง 
   สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
                            ไม่เห็นด้วย - เสียง 
                            สมาชิกท่านใด  งดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
                             งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ นายบุญเจือ ยิ้มแก้วและนางจินดา หนูนุ่มนวล เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนประดู่  

 



 ๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ วันนี้ก็ถือว่าท่านนายกได้เข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรี อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว กระผมก็ขอ
เชิญท่านนายกได้พูด พบ ปะ กับ ท่านสมาชิกสภา ตลอดจน ทีมงานผู้บริหารทุกท่าน รอง
นายก ทั้ง 2 ท่าน เลขานุการนายก และที่ปรึกษานายก ได้ท าการ พูดคุย กับสมาชิกสภาและ
เจ้าหน้าที่พนักงานในสภาแห่งนี้ด้วย เชิญท่าน นายก ก่อนครับ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญคณะผู้บริหาร ได้พูดคุย พบปะ ทุกคน 

นายกเทศมนตรี วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้ง
ได้เสร็จสิ้นแล้ว  ในการท างานของเทศบาลต าบลดอนประดู่  ไม่มีฝ่ายค้าน ไม่มีฝ่ายรัฐบาล 
ทุกคนที่เข้ามาท าหน้าที่เพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ เป็นหูเป็นตาให้พ่ีน้องประชาชน 
เป็นครอบครัวเทศบาลต าบลดอนประดู่  ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาเทศบาล และคณะ
ผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งแรกในครั้งที่ ผ่านมา มีการแถลงนโยบาย
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งต าบล ในกรณีที่ประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนสามารถแจ้งได้ การท างาน
ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ จะท างานเป็นทีม ทุกคนมีความส าคัญเท่ากันทุกคน จะไม่มีการ
การกระท าทุจริต ผิดกฎหมาย ไม่มีการคอรัปชั่น ไม่มีการบังคับให้เจ้าหน้าที่กระท าผิด
กฎหมาย สมาชิกสภาส่วนใหญ่ที่เข้ามาในปีนี้ เป็นคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมท างาน ในระหว่าง 2 ปี
นี้ ต้องแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิดก่อนเป็นอันดับแรก คาดหวังว่าในปีต่อไป
น่าจะมีงบประมาณเข้ามาในการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ในเรื่องของการอบรม
พนักงานหรือสมาชิกในช่วงนี้คงต้องชะลอไว้ก่อนเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดยังคงรุนแรงอยู่ 
แต่ในโอกาสต่อไปคงจะได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ น าความรู้มาพัฒนาองค์กรต่อไป 

นายจ านาญ มากแก้ว ในการท างานของเทศบาลต าบลดอนประดู่ เพ่ือสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมท างานร่วมกับนายกฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 ท างานตามระเบียบ นโยบาย ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์กับ พ่ีน้องประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลที่ เข้ามาใหม่ ต้องศึกษาและหา
ประสบการณ์ในต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้ง มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน บางครั้งการท างานก็เกินอ านาจของตนเอง จึงต้องศึกษาระเบียบ
ข้อกฎหมายเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ต่อไปนี้หากมีปัญหาสามารถน าปัญหามาปรึกษาร่วมกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 

นายปรีชา มากมณี ก่อนอื่นขอแสดงความยินดี กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ทุกท่าน ที่เข้ามาเพ่ือ 
ที่ปรึกษาฯ พัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่มอบความไว้วางใจให้มา

ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาฯ  ซึ่งกระผมเองได้ท างานร่วมกันเทศบาลต าบลดอนประดู่ มาถึง 11 
ปีแล้ว เข้าใจบริบทในการท างานพอสมควร มีความพร้อมที่จะท างานร่วมกัน เทศบาลต าบล
ดอนประดู่มีระบบการท างานที่ดี อยากให้ต่อยอดจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไปอีก  ซึ่งการเข้า
มาท างานในโอกาสนี้ก็เป็นความคาดหวังของประชาชน ที่จะเห็นผลงานที่ดีเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กระผมมีความยินดีที่จะท างานร่วมกัน 
ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ให้โอกาสได้พบปะพูดคุย 

 
 
 



 ๑๔ 

 

ประธานสภาฯ แจ้ งหลั ก เกณ ฑ์ ก ารจั ด เก็ บ เงิน  การจ่ าย เงิน เพ่ื อจั ดซื้ อพ วงห รีด  และสวดพ ระ                                    
อ ภิ ธ ร ร ม ศ พ  ญ าติ ข อ งค ณ ะผู้ บ ริ ห า ร  ส ม าชิ ก ส ภ า  แ ล ะ เจ้ า ห น้ าที่ เท ศ บ าล                                     
ต าบลดอนประดู่  

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะขอเสนอ ในที่ประชุมบ้างครับ  

นางจินดา หนูนุ่มนวล ขอแจ้งโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยด่วน โดยให้ทางหน่วยงานที่ 
สมาชิกสภาฯ รับผิดชอบได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) จ านวน 6 จุด 

ได้แก่ ทางแยกเข้าวัดหัวควนตก จ านวน 2 ชุด ทางแยกเข้าบ่อมุด จ านวน 2 ชุด ทางเข้าหน้า
วัดหัวควนออก จ านวน 2 ชุด หน้าโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จ านวน 2 ชุด ทางเข้าถนน
ท่าไหล จ านวน 2 ชุด ทางเข้าโรงเรียนดอนประดู่ จ านวน 2 ชุด ติดตั้งป้ายและเครื่องหมาย
จราจร จ านวน 2 ชุด ได้แก่ ชุมชนบ้านหัวควน จ านวน 2 ชุด ชุมชนบ้านดอนประดู่ จ านวน 
2 ชุด และติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง (ป้ายชะลอความเร็ว) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกบ้าง หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนแล้ว 
กระผมขอปิดการประชุมและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

เลิกประชุมเวลา     12.30        น. 

 

 
   ลงชื่อ              ธนัท จันทร์แก้ว           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   

                      ( นายธนัท   จันทร์แก้ว)  
                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่    
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ   
 
 

                       ลงชื่อ             บุญเจือ ยิ้มแก้ว                      ประธานกรรมการ      
                                                           (นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว)    
              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 
 

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

    ลงชื่อ               สุคนธ์ สมหวัง                      กรรมการและเลขานุการ  
                                                             (นางสุคนธ์ สมหวัง)  
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่      
 

 



 ๑๕ 
 

 

สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล                   
สมัยประชุมสามัญ สมัยสมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
 

                                    
                                          ลงชื่อ        ผัน คงสมคิด                               

                                                       (นายผัน   คงสมคิด) 
                                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

 
  
 
      
 


