
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
.............................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายผัน   คงสมคิด   ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
2. นายสมคิด  ทองศรี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
3. นางสุคนธ์   สมหวัง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
4. นายอรุณ  วกกุม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
5. นายบุญเจือ  ยิ้มแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
6. นายศุภชัย  นวลละออง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
7. นายปภินวิทย์  เอียดสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
8. นายสุภัทร์  เอียดประพาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
9. ร.ต.อ.สมพร  สภุเพียร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
10. นางจินดา สุวรรณมณ ี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
11. นายธนัท จันทร์แกว้   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

ผู้ไม่มาประชุม 

นายอุทัย เหมือนทองเส้ง   รองประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ (กักตัว) 

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. นายพงศ์พันธ์  จอมภพ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางวัชรา  จันทร์ทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9. นางสาวอารีรัตน์  แก้วกรรมพฤกษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
10. นายสาธิต   รักเกตุ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
11. นายนคร   ทองค า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. นางสาวสุขุมา สุขานคร  นิติกรช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 
 บัดนี้ ถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลง
ชื่อไว้ 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 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2564 กระผมขอเปิดการประชุม  สภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕64  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ                1.1 ด้วยสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ได้เรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจ าปี 2564 ก าหนดให้การประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ระหว่าง
วันที่ 9 สิงหาคม – 7 กันยายน 2564 มีก าหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน 30 วัน 
และประธานสภาได้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้ 
1.2 การประชุมในวันนี้สมาชิกสภาฯ   มาประชุมครบองค์ประชุม ไม่มาประชุม  1  
คน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ประธานสภาฯ        เชิญเลขานุการสภา 

เลขานุการสภา ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ นั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม
และเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการ
แก้ไขหรือไม่ อย่างไร 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 โปรดยกมือครับ 
รบัรอง    10 เสียง 
สมาชิกท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 โปรดยกมือ
ครับ 
ไม่รับรอง    - เสียง 

                                     สมาชิกท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
งดออกเสียง   1 เสียง 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ  ก่อนเข้าวาระการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ส่งให้ทุกท่านแล้วในหน้าที่ 2 ค าแถลง
งบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
 มาตรา 60 เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาในวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบ
นี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
และรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
เทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้ง
นายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการ 

 ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่น
มีมติไม่รับหลักการ 



 ๔ 

 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ
ตามวรรคหนึ่ ง ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม 
ตามล าดับ 
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 22  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการ
รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่างๆ ของทุก
หน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
          เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจั ดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  

ประธานสภาฯ   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สภาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นไป
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดและตามระเบียบก าหนดให้พิจารณาร่างงบประมาณ ต้องพิจารณา
เป็น 3 วาระ และไม่สามารถพิจารณา 3 วาระรวดเดียวได้ ต่อไปเราจะพิจารณาใน
วาระที่ 1 ก่อน รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ฝ่ายเลขาได้ส่งให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว 
ขอเชิญท่านนายก แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2565 ต่อสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่บัดนี้ ถึงเวลาที่
ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนประดู่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 



 ๕ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลดอนประดู่  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาล
ต าบลดอนประดู่และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

        งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่ 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบล 
ดอนประดู่ มีสถานะการเงิน ดังนี้    

              1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น        22,599,644.44   บาท 
1.2 เงินสะสม       46,578,193.48   บาท 
1.3 ทุนส ารองเงินสะสม       9,946,725.06   บาท 

 

1.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2563   
 

2.1 รายรับจริง จ านวน 45,142,862.64 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร             412,237.08   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        11,543.25   บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 150,424.57   บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  1,198,835.00   บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        283,850.00   บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     7,240,158.74   บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    25,845,814.00  บาท  

        2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    10,203,345.00   บาท 
        2.3 รายจ่ายจริง จ านวน  42,191,144.73 บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง              14,499,684.01    บาท 
งบบุคลากร             13,798,907.50    บาท 
งบด าเนินงาน                 10,355,572.91    บาท 
งบลงทุน                            677,580.00    บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)               2,859,400.31    บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์               
10,203,345.00   บาท 
ประมาณการรายรับประจ าปี 2565 

    หมวดภาษีอากร     469,000 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  75,500 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    110,000 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,200,000 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    101,000 บาท  
    หมวดภาษีจัดสรร    18,931,000 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    41,695,500 บาท 
     รวมประมาณการรายรับปี 2565 ทั้งสิ้น  62,582,000  บาท 

ประมาณการรายจ่ายปี 2565 
งบกลาง    17,796,000.00 บาท 
งบบุคลากร   18,967,500.00  บาท 
งบด าเนินงาน   19,125,900.00  บาท 



 ๖ 

งบลงทุน   3,734,700.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน   2,958,400.00  บาท 

รวมประมาณการรายจ่าย ปี 2565 ทั้งสิ้น   62,582,000.00  บาท 
 ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 2 
นโยบายการเงินการคลัง ส่วนที่ 2 การด าเนินการทางการคลังและงบประมาณ 
มาตรา 20 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้    
 (1) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขาดดุลของงบประมาณ
ประจ าปีนั้น  
     ในกรณีที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในวรรคหนึ่งได้ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภา
พร้อมกับเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย   
เหตุผลความจ าเป็น 
เนื่องด้วยเทศบาลต าบลดอนประดู่ งบประมาณรายจ่ายลงทุน มีจ านวนน้อยกว่าร้อย
ละยี่สิบซึ่งเกิดจากงบประมาณด้านรายรับทั้งจัดเก็บเองและที่รัฐบาลจัดสรร ได้มาแต่
ละปี เท่าเดิม บางปีก็น้อยกว่าเดิม แต่ในส่วนของด้านรายจ่ายแต่ละปีเพ่ิมขึ้นทุกๆปี 
ท าให้ต้องจัดสรรในส่วนของรายจ่ายที่ จ าเป็นก่อนไม่ว่ารายจ่ายประจ าค่ า 
สาธารณูปโภค รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ในส่วนที่จ าเป็นที่ส าคัญก่อน ก็เลยส่งผล
กระทบต่องบลงทุนต้องจัดสรรงบประมาณให้น้อยลงแต่ก็ค านึงถึงความจ าเป็นความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดหากปีต่อๆไปมีงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นจะ
ค านึงถึงงบลงทุนให้มากตามไปด้วย  
งบประมาณรายจ่ายแยกตามแผนงานดังต่อไปนี้ 

                                         ด้านบริหารทั่วไป    
                                    แผนงานบริหารงานทั่วไป       17,215,680  บาท 
                                    แผนงานการรักษาความสงบภายใน           893,900  บาท 
                                         ด้านบริการชุมชนและสังคม   
                                    แผนงานการศึกษา       12,858,460   บาท 
                                    แผนงานสาธารณสุข            772,480   บาท 
                                    แผนงานสังคมสงเคราะห์           644,160   บาท 
                                    แผนงานเคหะและชุมชน           992,000   บาท 
                              แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          131,000   บาท 
                              แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      1,878,200   บาท 
                                     ด้านการเศรษฐกิจ   
                           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      7,232,280    บาท 
                           แผนงานการเกษตร           910,000    บาท 
                         แผนงานการพาณิชย์        1,257,840    บาท 
                                        ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
                           แผนงานงบกลาง                                17,796,000  บาท 
                          งบประมาณรายจ่ายปี 2565  ทั้งสิ้น 62,582,000 บาท 



 ๗ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้แถลงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือครับ 

ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการ
อภิปรายและขอมติในวาระที่ 1  

สมาชิกท่านใด เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่นายกเทศมนตรีเสนอมาโปรดยกมือครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด งดออกเสียงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่นายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ 10 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
   เวลา 11.00 น. 

  การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ   
พ.ศ. 2565 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับ
รองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 108 เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควร
จะพิจารณาญัตตินั้น หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือ
พิจารณาญัตตินั้น 



 ๘ 

ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบฯ ก าหนดให้มีจ านวน 3 – 7 คน เชิญสมาชิก
สภาฯ เสนอว่า เราจะเสนอจ านวนกี่คน เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ 

นางสุคนธ์ สมหวัง   ดิฉัน นางสุคนธ์ สมหวังเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ มีจ านวน  5 คนค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว กระผมเห็นด้วยให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คนครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรว่าให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน โปรด
ยกมือครับ 

ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ  10 เสียง 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
ไม่เห็นชอบ - สียง 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 คน 

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการคนที่ 1 

นางสุคนธ์ สมหวัง   ดิฉันนางสุคนธ์ สมหวัง ขอเสนอนายบุญเจือ ยิ้มแก้ว เป็นกรรมการคนที่ 1 
สมาชิกสภาฯ    

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนครับ 
เลขานุการสภาฯ    ขานชื่อผู้รับรอง ผู้รับรองคนที่ 1 ชื่อนายสุภัทร์ เอียดประพาล 
   รับรองคนท่ี 2 ชื่อ ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการคนที่ 2 
นายอรุณ วกกุม   กระผมนายอรุณ วกกุม ขอเสนอ ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร เป็นกรรมการคนที่ 2 
สมาชิกสภาฯ    
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนครับ 
เลขานุการสภาฯ    ขานชื่อผู้รับรอง ผู้รับรองคนที่ 1 ชื่อ นายศุภชัย นวลละออง 
   รับรองคนท่ี 2 ชื่อ นางจินดา สุวรรณมณี 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการคนที่ 3 
นายสมคิด ทองศรี   กระผมนายสมคิด ทองศรี ขอเสนอนายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ์ เป็นกรรมการคนที่ 3 
สมาชิกสภาฯ    
 



 ๙ 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนครับ 
เลขานุการสภาฯ    ขานชื่อผู้รับรอง ผู้รับรองคนที่ 1 ชื่อนายอรุณ วกกุม 
   รับรองคนท่ี 2 ชื่อ นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการคนที่ 4 
ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร   กระผมร.ต.อ.สมพร สุภเพียร ขอเสนอนางจินดา สุวรรณมณี เป็นกรรมการคนที่ 4  
สมาชิกสภาฯ    
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนครับ 
เลขานุการสภาฯ    ขานชื่อผู้รับรอง ผู้รับรองคนที่ 1 ชื่อนายสุภัทร์ เอียดประพาล 
   รับรองคนท่ี 2 ชื่อนายบุญเจือ ยิ้มแก้ว 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการคนที่ 5 

นางจินดา สุวรรมณี   ดิฉัน นางจินดา สุวรรณมณี ขอเสนอนายอรุณ วกกุม เป็นกรรมการคนที่ 5  
สมาชิกสภาฯ    
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนครับ 
เลขานุการสภาฯ    ขานชื่อผู้รับรอง ผู้รับรองคนที่ 1 ชื่อ นางสุคนธ์ สมหวัง 
   รับรองคนท่ี 2 ชื่อร.ต.อ.สมพร สุภเพียร 

 ประธานสภาฯ  สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565
ประกอบด้วย 
1.  นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว 
2. ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร 
3. นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ์ 

   4.  นางจินดา สุวรรณมณี 
   5.  นายอรุณ วกกุม 
มติที่ประชุมสภาฯ   มีมติเห็นชอบให้ 1.  นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว 

2. ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร 
3. นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ์ 

   4. นางจินดา สุวรรณมณี 
   5. นายอรุณ วกกุม 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

  การพิจารณาก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
เลขานุการฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 45  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 



 ๑๐ 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

   การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม 
และข้อ 49 ก าหนดว่าเมื่อสภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติแล้ว ให้สมาชิก
สภาฯ ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติ ซึ่งจะต้องก าหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติว่าจะให้
จ านวนกี่วัน นับตั้งแต่วันใด ถึงวันใด 

นางสุคนธ์ สมหวัง ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่  18 – 20 สิงหาคม 2564   
สมาชิกสภาฯ เวลา 08.30  - 16.30 น. วันละ 8 ชั่วโมง รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง    

โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 

เลขานุการสภาฯ ผู้รับรอง 1 นายสุภัทร์ เอียดประพาล  
 2นายศุภชัย นวลละออง 

ครบตามระเบียบก าหนด 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มี
มติให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน  3 วัน  ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 
สิงหาคม 2564 

มติที่ประชุม  ก าหนดให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติจ านวน 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่   18– 
20 สิงหาคม 2564 

ประธานสภาฯ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายระเบียบก าหนดด้วยและ
ให้ฝ่ายเลขานุการส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนประดู่ ที่สภามีมติรับหลักการ
แล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติโดยเร็ว 

ระเบียบวาระท่ี 6            เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ                                                                                            
ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร ขอปรึกษาในการขอใช้สถานที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน ในเรื่องที่จะย้าย 
สมาชิกสภาฯ มายังศูนย์ฯ ดอนประดู่ ในการนี้ขอใช้สถานที่ส าหรับผู้สูงอายุในการใช้ประโยชน์

ต่อไป 
ปลัดเทศบาลต าบลดอนประดู่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน ที่จะย้ายมาศูนย์ฯ ดอนประดู่ นั้น อาคารศูนย์

เดิมจะใช้ส าหรับเป็นศูนย์ส าหรับออกก าลังกายส าหรับประชาชนทั่วไป 
นายสมคิด ทองศรี  ในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ฤดูมรสุม จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางในการป้องกัน 



 ๑๑ 

สมาชิกสภาฯ ปัญหาน้ าท่วม ซึ่งอาจเป็นการขุดลอกวัชพืช หรือวิธีการอื่น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประสาน
ไปยังชลประทาน แต่เนื่องจากไม่ได้รับการประสานงานจากชลประทานและทางเราก็
ไม่ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องจึงท าให้ยังไม่ได้ด าเนินการ  

นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว กระผมมีเรื่องจะน าเรียนต่อสภาฯ  4 เรื่องด้วยกัน คือ 
สมาชิกสภาฯ 1. ถนนสายบ้านครูเลิศ ยังไม่ได้ด าเนินการ  ซึ่งในช่วงฤดูแล้งควรถมลูกรัง แก้ไข

ปัญหาอื่นไม่ได้ เพราะเป็นเส้นทางน้ าไหลผ่าน 
 2. ม.8 พนังกั้นน้ าทรุดให้ถมลูกรังก่อน 
 3. คู ม.5 ได้มีการถมดินลูกรังสูงกว่าถนน ควรจะวางท่อให้น้ าไหลได้ ซึ่งหากไม่

ด าเนินการวางท่อก่อนอาจท าให้น้ าท่วมได้ในอนาคต 
 4. ขอเพ่ิมไฟฟ้าส่องทาง แต่เนื่องจากไม่มีมิเตอร์ส าหรับเชื่อมต่อจึงยังไม่ด าเนินการ   
นางจินดา สุวรรณมณี ขอให้จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อหน้ากากอนามัยให้ทุกหมู่บ้าน 
สมาชิกสภาฯ 
นายสุภัทร์ เอียดประพาล ถนนซอยโชคชัย 1 น้ าขังตลอดปี ไม่สามารถสัญจรได้ ให้ด าเนินการวางท่อระบายน้ า 
สมาชิกสภาฯ 
นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว เพ่ิมเติมโครงการขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 8 อยากทราบว่าตอนนี้การจัดซื้อ 
สมาชิกสภาฯ รถกระเช้าไฟฟ้าได้ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว ขอให้เร่งด าเนินการเพื่อประโยชน์

ของกองช่าง 
นายจ านาญ มากแก้ว ประชุมสภาฯวันนี้ ผ่านขั้นตอนรับหลักการไปแล้ว ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่สามารถ 
รองนายกเทศมนตรี บริหารงบประมาณที่มีจ ากัดได้ สามารถด าเนินการท าศูนย์กักกันเทศบาลต าบล     

ดอนประดู่ รถกระเช้าไฟฟ้าอยู่ระหว่างด าเนินการ รถขยะมอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ 
ด าเนินการ ถนนในเขตต าบลดอนประดู่มีอีกหลายสายที่ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข 
มอบหมายให้กองช่างส ารวจพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขุดลอกวัชพืชก่อนถึงฤดูมรสุม แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แหล่งน้ าเป็นสิ่งส าคัญ การกักเก็บน้ าต้องใช้งบประมาณใน
การด าเนินการ สระน้ าห้วยน้ าเย็น ปริมาณน้ ายังน้อยอยู่ 

ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการขุดลอกวัชพืชเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมก่อนมรสุม กองช่างจะด าเนินการ
ส ารวจให้เรียบร้อยก่อน แต่ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน ให้มายื่น    
ค าร้องก่อน เพ่ือที่กองช่างจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนต่อไป การขอใช้
รถเจซีบี  ในบางพ้ืนที่รถเจซีบี  ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้  ถนนลูกรัง ได้
ด าเนินการเสร็จแล้วแต่เรื่องเบิกจ่ายยังแล้วเสร็จ  ไฟฟ้าม.2 จะด าเนินการขอ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเข้าไปส ารวจอีกครั้ง รถกระเช้ าไฟฟ้า อยู่
ระหว่างการส่งร่าง TOR และก าหนดราคากลาง เนื่องจากในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้างได้ยื่นค าร้องขออุทธรณ์การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผลจากการ
พิจารณาอุทธรณ์ท าให้ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมด ถนนโชคชัย 1 กอง
ช่างจะด าเนินการส ารวจอีกครั้งหนึ่ง  ส าหรับโครงการของชลประทานจะด าเนินการ
ประสานเพื่อของบประมาณในปีต่อไป 



 ๑๒ 

ผู้อ านวยการกองคลัง โครงการถมลูกรัง อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างมารับเช็ค รถกระเช้าไฟฟ้าขณะนี้การก าหนด
ราคากลางและร่าง TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง เนื่องจากการจัดซื้อ
จัดจ้างรถกระเช้าใช้วิธีการคัดเลือกผู้รับจ้าง ขอชี้แจงกรณีเงินสะสมจ านวน 46.9 
ล้านบาทนั้น เงินสะสมดังกล่าวไม่สามารถถือจ่ายได้ เนื่องจากเป็นยอดที่รวม
ทรัพย์สินเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา และรายจ่ายค้างจ่าย รายได้ค้างรับจากรัฐบาลที่
ระบบได้ปรับปรุงผังบัญชี e-laas  เพ่ือล้างบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายกับรายได้ค้างรับ ซึ่ง
ยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน เหลือประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งใน 10 ล้านบาทนี้เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว และกันเงินตามระเบียบต่างๆแล้ว เงินสะสมจะติดลบอยู่
ประมาณ 2 ล้านบาท 

นายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ มอบหมายให้กองช่างลงพ้ืนที่ส ารวจ และให้ผู้ที่เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ ให้มายื่น
ค าร้องได้ที่กองช่าง เพ่ือที่กองช่างจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป และในส่วนที่
งานใด ท าได้ท าไม่ได้ให้กองช่างแจ้งมา สถานะการคลังในขณะนี้ ยังติดลบอยู่ การถม
ลูกรังยังไม่สามารถด าเนินการเพราะงบประมาณไม่เพียงพอ  การติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง
ให้สมาชิกสภาฯ ประสานไปยังกองช่าง ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

ปลัดเทศบาลต าบลดอนประดู่ ขณะนี้เทศบาลต าบลดอนประดู่ได้ด าเนินจัดตั้งศูนย์กักกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19  และมีได้ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 12 
สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา 

ที่ปรึกษาฯ ขอน าเสนอกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาต าบลดอนประดู่ของสมาชิกสภาฯ ลักษณะ
กิจกรรม จะเป็นการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การตัดหญ้าข้างทาง ก าจัดวัชพืช
ทางน้ า การท าความสะอาดอาคารสาธารณะ โดยอาจใช้เวลาในช่วงบ่ายในการท า
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้าง วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกคนได้มาพบปะกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  ซึ่งได้
พัฒนาในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่ โดยไม่ใช้งบประมาณ และเพ่ือสร้างความ
สามัคคี  ฝากให้ทุกคนทบทวนกิจรรมนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี และเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเอง 

ประธานสภาฯ ขอบคุณ ท่านที่ปรึกษาฯ ถือเป็นแนวคิดที่ดี ได้งาน ได้มิตร ถือเป็นการจุดประกายใน
การพัฒนาต าบลดอนประดู่ครับ 

พ.อ.กุศล เพ็ชรขวัญ ขอน าเรียนในเรื่องของปัญหาการบริการให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่า 
รองนายกเทศมนตรี จะเป็นงานซ่อมไฟฟ้าหรือประปา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีจ านวนน้อย ซึ่ง

อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยชี้แจงท า
ความเข้าใจกับชาวบ้าน เพ่ือลดความกดดัน และท าให้เข้าใจในการท างานของ
เจ้าหน้าที่มากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

 
 



 ๑๓ 

เลขานุการนายกฯ ขอความร่วมมือ สมาชิกสภาฯ เขต 1 พัฒนาตัดหญ้าข้างทาง  ม.8 ในวันที่ 14 
สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกบ้าง หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน
แล้ว 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      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔ 

 

สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล                   
สมัยประชุมสามัญ สมัยสมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2564 
 

                                    
                                          ลงชื่อ          ผัน คงสมคิด                             

                                                       (นายผัน   คงสมคิด) 
                                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

 

 
   
      
 


