
รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
วันพุธ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 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 สุวรรณมณี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
12.นายธนัท จันทร์แก้ว   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายจรัญ   จันทร์แก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
2. นายจ านาญ  มากแก้ว   รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
3. พ.อ.กุศล  เพ็ชร์ขวัญ   รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
4. นายนิรันดร์  หนูมาก   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
5. นายปลื้ม  เซาะปลอด   ปลัดเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
6. นายทิวากร ณ พัทลุง   นายช่างโยธาอาวุโส 
7.นางวัชรา  จันทร์ทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา    
8. นางสาวอารีรัตน์  แก้วกรรมพฤกษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายสาธิต   รักเกตุ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
10. นายนคร   ทองค า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางสาวสุขุมา สุขานคร  นิติกรช านาญการ 
  
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
 บัดนี้ ถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้
ลงชื่อไว้ 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 สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  
2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ นั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดท า
รายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการ
แก้ไขหรือไม่ อย่างไร 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โปรด
ยกมือครับ 
รับรอง    11 เสียง 

สมาชิกท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
โปรดยกมือครับ 
ไม่รับรอง    - เสียง 



 ๓ 

 

สมาชิกท่านใด งดออกเสียงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
โปรดยกมือครับ 
งดออกเสียง   1 เสียง 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

 4.1 เรื่องการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ   เชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย 

ประธานคณะกรรมการฯ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่  ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1
ประจ าปี ๒๕64   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕64 ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 และ
ประธานสภาเทศบาลได้ลงนามค าสั่งสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ที่ 3/2564 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย 

1. นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว  สมาชิกสภาเขต 1 ประธานคณะ
กรรมการฯ 

2. นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ์ สมาชิกสภาเขต 2 กรรมการ 
3. นายอรุณ วกกุม  สมาชิกสภาเขต 1 กรรมการ 
4.  นางจินดา สุวรรณมณี  สมาชิกสภาเขต 2 กรรมการ 
5.  ร.ต.อ. สมพร สุภเพียร สมาชิกสภาเขต 2 กรรมการและ
เลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 
13 สิงหาคม 2564 มีมติให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ 18 - 20 
สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดย
ให้เสนอค าแปรญัตติ ได้ที่ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลดอนประดู่ ผลปรากฏ
ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมี
มติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามร่างเดิมท่ีประธานสภาฯ ได้ส่ง ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา 
2. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

             3. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใด 
 
 



 ๔ 

 

ประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการรับค าแปรญัตติ ผลปรากฏว่า 
ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
ร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และไม่มีการสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมาย 
 
เลขานุการฯ  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
  ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
          ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ใน
กรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ประธานสภาฯ  ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ แจ้งว่าในการก าหนด
ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติระหว่างวันที่  18 – 20 สิงหาคม 2564 แต่ 
ไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรและคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลดอนประดู่ แล้ว เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายแล้ว ไม่มี
รายการต้องแก้ไขแต่อย่างใด จึงไม่มีประเด็นให้ต้องพิจารณา  
จึงขอมติต่อที่ประชุมว่า 
 



 ๕ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญั ติ เทศบาลต าบลดอนประดู่  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแปรญัตติ ขอ
เชิญยกมือครับ 

 เห็นชอบ  11 เสียง 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนประดู่  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญยกมือครับ 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 

สมาชิกท่านใด งดออกเสียง เชิญยกมือครับ 
งดออกเสียง 1 เสียง 
 

มติที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ 11 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 

เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนประดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแปรญัตติ 

5.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   ในวาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 

 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อ
ระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นไม่มีการลงมติให้มีการอภิปราย ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุม
ว่าให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนประดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่   

จึงขอมติจากท่ีประชุมฯ ว่า สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลดอนประดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรุณายกมือด้วยครับ 
เห็นชอบ    11 เสียง 

สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนประดู่ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุณายกมือด้วยครับ 

   ไม่เห็นชอบ - เสียง 



 ๖ 

สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง กรุณายกมือด้วยครับ 
งดออกเสียง 1 เสียง 

 
มติที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ 11 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 

 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนประดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ     
ร.ต.อ.สมพร สุภเพียร   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ ที่จะมารวมศูนย์ที่เทศบาล 
สมาชิกสภาฯ ต าบลดอนประดู่  ขอให้เสนอให้มีการปรับปรุงทัศนียภาพภายนอกศูนย์ฯ ก่อน   

ไม่ว่าจะเป็นการกั้นตาข่ายริมตลิ่ง  การปลูกต้นไม้ และการติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง  
การต่อเติมโรงจอดรถ ฯลฯ ซึ่งอาจใช้งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนในการ
ด าเนินการ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ 
นายปภินวิทย์ เอียดสุวรรณ์ ม. 2 สะพานวังหว้า- ทุ่งแป สะพานพัง ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน หากมีงบประมาณ  
สมาขิกสภาฯ ขอให้ด าเนินการแก้ไขด้วย ริมคลองเกาะแรก มีปัญหาหญ้ารก บดบังทัศนวิสัยใน

การสัญจร ม.2 ไฟส่องทางช ารุด ขอให้ด าเนินการแก้ไขด้วย ม.9 ถมหลุมบ่อ ถนน
ไทรพอน ประชาชนเดือดร้อน ม.9 ขอให้ขุดลอกเหมือง ไทรพอน- สายบ้านพี่บิน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ 
นายสมคิด ทองศรี การแก้ไขปัญหา ม.5  คูระบายน้ าอุดตัน  หากต้องการวางท่อเจ้าของที่ดินอนุญาต 
สมาชิกสภาฯ ให้ด าเนินการขุดได้ แต่หากจะด าเนินการขุดที่ดินให้เจ้าของที่ดินอยู่ในระหว่าง

ด าเนินการด้วย ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ช่วยกันพัฒนาเมื่อวันที่  14 
สิงหาคม 2564 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ 
นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว ถมหลุมบ่อสายบ้านครูเลิศ สายควนเผยอ ถ้ารองบประมาณของชลประทาน อาจ 
สมาชิกสภาฯ จะล่าช้า หรืออาจจะไม่ได้ด าเนินการ  ขอให้รีบด าเนินการ  โครงการขุดลอกที่ลง

ส ารวจหมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 1 สายควนน้อย ให้ด าเนินการในช่วงนี้ เสนอให้ปลูกต้น
ทองอุไร หน้าส านักงานเทศบาลฯจะมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 
 
 



 ๗ 

 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เสนอปัญหา ได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ในวันนี้เป็น

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ)  
ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ศูนย์กักกันโรคโควิด (LQ) ซึ่งตอนนี้ไม่
มีผู้กักกันตัว สถานการณ์โควิดตอนนี้ในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่ มีผู้ติดเชื้อ
หลายคน ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังสูงสุด  เรื่องจัดซื้อรถขยะ อยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ของบประมาณไป 6 โครงการได้รับอนุมัติ 1 โครงการคือ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางศาลาหมู่บ้าน-หนองเมา หมู่ที่ 8  โครงการขุดลอก
วัชพืช หากมีงบประมาณให้ด าเนินการได้ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ปลัดเทศบาลต าบลดอนประดู่ ระเบียบการประชุมสภาฯ เป็นคู่มือในการเข้าประชุมทุกครั้ง ขอให้ทุกท่านน ามา

ทุกครั้งที่เข้าประชุม โครงการ Big Cleaning จะด าเนินกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ เวลา 
14.00 น. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งในกิจกรรมก็จะประกอบด้วยสมาชิก
สภา ฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ตลอดจนถึงลูกจ้างทุกคนครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาครับ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ในขณะนี้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ทั้ง 3 ศูนย์ ยังปิดอยู่ตามนโยบายของรัฐบาล 

แต่อาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ยังคงด าเนินการตามปกติ ครูฯ ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติ จะมีการสอนออนไลน์ในบางระดับชั้น การบ้านของ
นักเรียน จะให้ผู้ปกครองมารับเพ่ือกลับไปท าที่บ้าน เวลาว่างหลังจากการสอน จะ
ให้ครูฯ เข้ารับการอบรมออนไลน์ เพ่ือน าความรู้ต่างๆ มาสอนนักเรียน เพ่ือ
พัฒนาการสอนต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
นายจ านาญ มากแก้ว ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต 
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลดอนประดู่  และท่านได้นายกได้แก้ไขปัญหาต่างๆ แล้วนั้น เรื่องของ

การถมหลุมบ่อ  ประตูน้ า จะขอน าปรึกษาทางชลประทาน เพ่ือประหยัด
งบประมาณของเทศบาลฯ  ขอเสนอให้มีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถเกี่ยว
ข้าว นวดข้าว ที่ท าความเสียหายให้กับทรัพย์สินของเทศบาลฯ ไม่ว่าจะเป็นถนน 
คันคูหรือคลองสาธารณะ เพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ทางเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ 
นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว ในเรื่องของการใช้รถเก่ียวข้าว หรือนวดข้าวที่ท าความเสียหายให้กับทรัพย์สินของ 
สมาชิกสภาฯ เทศบาล ประชาชนในพ้ืนที่เองที่เป็นคนท าให้ถนน ของทางเทศบาลเสียหาย ท า

โดยไม่คิดว่าถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 



 ๘ 

 
ประธานสภาฯ ปัญหาของการใช้รถเก่ียวข้าวนี้ เกิดข้ึนทุกปี ซึ่งต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้ต่อไป มีท่าน

ใดจะเสนออีก หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ผมขอปิดการประชุม ขอให้ทุกท่าน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ                    

 
                      เลิกประชุมเวลา 11.03 น.                                 
 
      

 
   ลงชื่อ                                      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   

                    ( นายธนัท   จันทร์แก้ว)  
                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่    
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ   
 
 

                       ลงชื่อ                                             ประธานกรรมการ      
                                                           (นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว)    
              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
 
 

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

    ลงชื่อ                                             กรรมการและเลขานุการ  
                                                             (นางสุคนธ์ สมหวัง)  
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่      
 

 


