
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งท่ี ๒/2564 

วันจันทร์ที ่ ๒3  สิงหาคม  พ.ศ.2564  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 



การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   ครั้งท่ี ๒/2564 

วันจันทร์ที่  ๒3  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕64  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
ผู้มาประชุม 

๑.นายจารุภาส  เขียนงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
3.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
4.เกรียงไกร  พันธุสะ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
5.นายนิพนธ์  พุทธชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
6.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
7.นางสุระจิน  แสงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
8.นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
9.นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
10.นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
๑1.นายสุรพงษ์  กรผลึก   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายประทิว  ภู่ประสงค์   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 

2..นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์  รองนายกเทศมนตรี 
  3.นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ   รองนายกเทศมนตรี 

4.นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี  เลขานุการนายกฯ 
  5.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  6.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  7.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
  8.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  9.นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ   นายช่างโยธา 
  10.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  11.นางสาวพรวันเพ็ญ  แก้วประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เทศบาล 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.0๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ 
สมัยที่  3   ครั้งที่ 2/2564   เพ่ือเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑/2564  

เมื่อวันจันทร์ที่  9  สิงหาคม พ.ศ.2564  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น    ถ้าต้องการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในที่ประชุมเลย  

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ง
ที่แล้วการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 
9  สิงหาคม พ.ศ.2564  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง   
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ 3.๑ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการบริการสาธารณะประจำปี พ.ศ.2564  

ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียด 
หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตที่ประชุมสภา ขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดการบริการสาธารณะ

ประจำปี พ.ศ.2564  ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  นร 
0107/ว 3576  ลงวันที่ 2  มิถุนายน  2564  แจ้งว่า คณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  มีมติเห็นชอบกรอบแนว
ทางการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ เทศบาล ประจำปี 2563 ระยะที่ 3 ปีพ.ศ.
2561-2563จำนวน 8 ด้าน เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้ดำเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการประเมินตามขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ตามแบบที่ ก.ก.ถ.กำหนดเรียบร้อย
แล้ว   ผลการประเมินทั้ง 8 ด้าน  คือ 1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2.ด้านผังเมือง  3.
ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต   4.ด้านการศึกษา  5. ด้านการ
จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 6.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนอาชีพและการท่องเที่ยวและการลงทุน  7. ด้านการจัดการรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   8.ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและ 
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โบราณสถาน  ทั้ง 8 ด้าน ผลการประเมิน   สูงกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ   ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดทั้ง 8 ด้าน เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรองข้อมูลความถูกต้อง 
จึงขอแจ้งที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดย
ผ่านการประชาคมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์ของเทศบาลต่อไป   
จึงเรียนมาให้ที่ประชุมสภาทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย
หรือจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ   หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมรับทราบ 
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการบริการสาธารณะประจำปี พ.ศ.2564  
หากรับทราบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565    วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ    
 ต่อไปนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ในวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการ 
แปรญัตติชี้แจงและเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมสภาครับ 

คณะกรรมการแปรญัตติ      เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม 
นายอนันต์  เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ผมขอรายงานให้ที่
ประชุมสภาทราบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554    

ข้อ 49  ญั ตติร่างเทศบัญญั ติที่ สภาท้องถิ่นลงมติ รับหลักการแล้ว   
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง 
เทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย   

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
เทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ 
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แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย   และให้ประธานสภาส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการประชุมพิจารณา   เว้นแต่ต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ 59   การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะ 
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจำนวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า
เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภากำหนด 
ตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

ข้อ 60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับการรับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันหรือไม่  ให้ประธานสภาท้องถิ่น

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ตามที่สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ในการประชุม
สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564   เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2564 และให้
ส่ งร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ.25 65  
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด  

โดยกำหนดระยะเวลาการยื่นคำแปรญัตติระหว่างวันที่  10 - 13 สิงหาคม  
2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  และในระหว่างเวลาที่
กำหนดให้ยื่นแปรญัตตินั้น  ปรากฏว่า  ไม่มีผู้ ใดเสนอยื่นคำแปรญัตติ   และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมแห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จึงเรียนมา
เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาทราบ  และได้พิจารณาในวาระที่ 
2 และวาระที่ 3 ต่อไป 
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ประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานการประชุมและบันทึกความเห็น

ดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ กำหนดว่า “ในการพิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงลำดับ  เฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือ 
ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ว่าที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน” แต่เนื่องจากไม่มีการเสนอคำขอแปรญัตติและคณะกรรมการ 
แปรญัตติไม่ได้แก้ไขร่างเทศบัญญัติแต่อย่างใด เมื่อได้ชี้แจงระเบียบไปแล้ว  มีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอมติที่
ประชุมว่า  จะเห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 หรือไมค่รับ  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
ประธานสภาฯ 4.๒  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕65   วาระท่ี ๓  ขั้นอนุมัติร่างเทศบัญญัติ  เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ 
ตามที่  ประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ในวาระที่ ๒  ไปแล้วนั้น  การพิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ในวาระที่ ๓  นั้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้   ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ตราเป็น 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565  หรือไม่    
หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕65  แล้วนั้น  ตามความในมาตรา ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑4)  พ.ศ.๒๕6๒  ภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ  ให้ประธานสภาเทศบาล
ส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอ  เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา    
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ  ให้ส่งกลับนายกเทศมนตรี 
ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
นายสมเจต  มีจันทร์มาก 
ส.ทต.เขต 1  ขออนุญาตที่ประชุมสภา ผมขอฝากเรื่องท่านประธาน 3 เรื่องครับ ประชาชนฝากมา 

1.ผมขอเสนอที่ประชุม ถ้ามีการประชุมครั้งต่อไป ผมขอเสนอให้ประชุมแบบวีอีโอ
คอล หรือประชุมแบบเปิดโล่ง ไม่ต้องเปิดแอร์ เพ่ือลดการแพร่เชื้อ  
2.เรื่องความสะอาดบริเวณบึงหนองเบิกไพร  ชาวบ้านจากที่อ่ืนก็มาออกกำลังกาย 
ฝากเรื่องความสะอาดของหญ้าที่ขึ้นมาบนผิวถนน 
3.เรื่องทางทรุดที่บริเวณศาลแม่น้าประไพ บริเวณบึงหนองเบิกไพร ผมมีทราบว่าจะ
อยู่ในระยะเวลาประกันหรือเราต้องซ่อมแซมเอง  ช่วยแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทราบและดำเนินการซ่อมแซม 

นายกเทศมนตรี เรื่องทั้งสามเรื่องผมได้รับเรื่องไว้แล้ว และผมก็พยายามแก้ไข ส่วนเรื่องถนนผมได้
แจ้งให้กองช่างทราบแล้ว ให้แจ้งผู้รับเหมาเข้ามารับผิดชอบเพราะยังอยู่ในระยะเวลา
รับประกันสัญญา  ขอฝากสมาชิกทุกท่าน ช่วยชี้แจงว่าทางเทศบาลได้ดำเนินการทำ
ทุกอย่าง ขอให้สมาชิกช่วยอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจด้วย สิ่งไหนที่ เทศบาลทำได้ก็จะ
เร่งดำเนินการก่อน 

นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่องหญ้าที่หนองเบิกไพร ทางเทศบาลจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ จะฉีดยาบางส่วน 

เราจะเอารถไถไปช่วยด้วย เพราะคนงานเราไม่พอต้องแบ่งกันไปทำ  
นายเกรียงไกร  พันธุสะ 
ส.ทต.เขต 1 เสียงตามสายบริเวณบ้านนายสุรชัย หมู่ที่ 1  ไม่ได้ยินเสียง  ชาวบ้านฝากมาบอก 
นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี  
เลขานุการนายกฯ สมาชิกท่านใดที่ ได้รับ เรื่องมา เกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์ ไปจากเทศบาล  

ถ้าตรงไหนไม่ได้ยิน ขอความอนุเคราะห์แจ้งเทศบาลได้เลยค่ะ ซึ่งเรื่องเสียงตามสาย
มีปัญหามานานแล้ว แต่เรายังไม่มีงบประมาณที่จะทำใหม่ทั้งหมด ถ้าแจ้งเข้ามาเรา
จะเร่งดำเนินการในจุดที่มีปัญหาไปพลางก่อน 

นายเกรียงไกร  พันธุสะ 
ส.ทต.เขต 1 เมื่อวันศุกร์หรือวันเสาร์ มีชาวบ้านถามว่าบ้านที่มีความเสี่ยงยังมีนโยบายฉีดยาฆ่า

เชื้ออีกหรือไม่ 
นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ 
รองนายกเทศมนตรี ยังฉีดอยู่แต่เนื่องจากติดวันอาทิตย์ วันนี้ทางเทศบาลจะเร่งดำเนินการให้ 
นายกเทศมนตรี บ้านที่ติดเชื้อโควิด ทางเทศบาลจะให้เข้าไปฉีดทุกครั้ง  ทุกหลังคาเรือน   แต่วันนี้ 

ขอฝากสมาชิกทุกท่านช่วยแจ้งให้ชาวบ้านทราบด้วยว่า วันนี้บ่าย 3 โมงจะมีการฉีด
ยาฆ่าเชื้อทั้งตำบล  โดยคณะของผมนำมาจากตลาดมาช่วยฉีดให้  ส่วนเรื่องสียง 
ตามสาย ทางเทศบาลได้ตั้งงบไว้ในเทศบัญญัติ ปี 65 ถ้าเรามีงบประมาณที่เพียงพอ
เราจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 
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นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี 
เลขานุการนายกฯ ทางเทศบาลจะฉีดตามคำสั่งของ รพ.สต. รวมกระทั่งข้าวที่แจกให้กับกลุ่มเสี่ยงทาง

อนามัยก็จะเป็นคนส่งรายชื่อมาให้ทางเทศบาลดำเนินการ 
นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์ 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานครับ  ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารมาก่อน ผมมีเรื่องมาบอกกับ

สมาชิก ผมได้มาดูรายละเอียกของเงินสะสม ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาที่
จะอนุญาตให้ใช้ หรือไม่ให้ใช้ก็ได้ ผมดูตัวเลขแล้วเงินสะสมเหลืออยู่ห้าแสนกว่าที่
ใช้ได้ เงินสะสมท่านเป็นสมาชิกเก่าท่านต้องรู้ว่า เงินสะสมจะต้องกันไว้ 3 เดือน กับ 
10%ของยอดเงินที่มีอยู่ นั่นหมายความว่า 3 เดือนคือรายจ่ายประจำ เงินเดือน
ค่าตอบแทนสมาชิก พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
รวมแล้วเดือนประมาณ 7-8แสนบาท เป็นเงิน 3 เดือน คือประมาณ 2,400,000
บาท และคำว่า 10% ของยอดเงินสะสม ถ้าเงินของ ท่านมี 4,000,000บาทก็
ต้องกันเงินไว้ 400,000บาท  ผมมาดูตัวเลขเงินสะสมมีอยู่ 500,000บาท ซึ่งเป็น
อำนาจหน้าที่ของสมาชิกที่มีอำนาจใช้ได้ เพ่ือให้สมาชิกทุกท่านตระหนังถึงหน้าที่  
แจ้งให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

นายสมเจต  มีจันทร์มาก 
ส.ทต.เขต 1 ถ้ามีเหตุอะไรมาให้แจ้งกับสมาชิกตรงตัวเลยครับ ขอบคุณในความหวังดีของท่าน 

สมาชิกทุกคนที่ทำไปต้องมีเหตุมีผล 
นายพวน  อยู่อาจินต์ 
ส.ทต.เขต 2 ฝากเรื่องรถขยะ  เป็นอันตรายกับคนเก็บขยะ ควรจะมีชุดป้องกันให้กับพนักงาน 

รถขยะ ซึ่งจะเสี่ยงมาก พอจะมีโครงการที่จะซ้ือชุดให้กับพนักงานไหม 
นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี 
เลขานุการนายกฯ เรื่องชุดทางอนามัยให้เอาฟรี แต่พนักงานเราไม่ยอมใส่  ชุดฉีดยาฆ่าเชื้อก็ไม่ยอมใส่ 
นายสมเจต  มีจันทร์มาก 
ส.ทต.เขต 1 คนทีไ่ปเก็บขยะตามบ้านที่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ เป็นไปได้ไหมที่จะฉีดยาฆ่าเชื้อขยะ

ก่อนเก็บจะได้ไม่เป็นความเสี่ยงให้กับพนักงาน จะได้เก็บให้เป็นหน้าไป ถ้าค้างไว้สัก
งวดสองงวดก็จะเยอะไป ถ้าจะช่วยคนเก็บก็เอายาไปฉีดขยะฆ่าเชื้อก่อนเก็บก็ได้  
ขอฝากดูแลตรงนี้ด้วย  ผมขอเสนอไว้ครับ 

นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ 
รองนายกเทศมนตรี แต่ทางพนักงานเราเมื่อเก็บขยะเสร็จแล้วทางเทศบาลก็มีเครื่องฉีดยาฆ่าเชื้อให้พ่น 

ตามร่างกายเพื่อทำความสะอาดร่างกายก่อน  ก็มีการป้องกันไว้บางส่วนไว้แล้ว 
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ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอปิด

ประชุม      
       ปิดประชุมเมื่อเวลา ๑1.25  น. 

                                                                             
             

           (ลงชื่อ)                                ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายสุรพงษ์  กรผลึก) 

       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
 

                                 (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายจารุภาส  เขียนงาม) 

                                        ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  

ไผ่ดำพัฒนา  ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒/2564   วันจันทร์ที่  ๒3  สิงหาคม  ๒๕64 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 
     (นายพวน  อยู่อาจินต์) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
     (นายเกรียงไกร  พันธุสะ) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร)     
        
  

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

สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา ดังกล่าว  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่  21  กันยายน   2564 
 
 
 
 

    (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 

 

 

 

 

 


