
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 คร้ังท่ี 1 

วันท่ี  29  กันยายน  ๒๕64 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ ลายมอืช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาเทศบาล ไพศาล  เกษมสุข  

๒ นายสุเทพ  ผลกุศล รองประธานสภาเทศบาล สุเทพ  ผลกุศล  

๓ นายธนากร  มิรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ธนากร  มิรินทร์  

๔ นายส าอางค์  นามกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ส าอางค์  นามกุล  

๕ นายอุดร  ภริมย์ไกรภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุดร  ภริมย์ไกรภักดิ ์  

๖ นายทวปี  ลอยเมอืงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทวปี  ลอยเมอืงกลาง  

๗ นางทัศนี  ถนอมชีพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทัศนี  ถนอมชีพ  

๘ นายวิสูตร  จันทะโพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วสิูตร  จันทะโพ  

๙ นายเลี่ยม  วเิศษสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เลี่ยม  วเิศษสุข  

๑๐ นายบุญส่ง  ค าภริะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บุญส่ง  ค าภริะ  

๑๑ น.ส.เพยีงตะวัน  คงมวงหมู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เพยีงตะวัน  คงมวงหมู่  

๑๒ นายเดวดิ  อันแสนลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เดวดิ  อันแสนลา  

๑๓ นางสาวขวัญเรือน ตาปราบ นักจัดการงานทั่วไป/เลขานุการสภาฯ ขวัญเรือน  ตาปราบ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายประเทือง  ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเดื่อ ประเทือง  ธรรมโชติ  

๒ นายวินัย  เดชมาลา รองนายกเทศมนตรี วนิัย  เดชมาลา  

๓ นายจ านงค์ มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรี จ านงค์ มณจีันทร์  

๔ นายประสงค์  กงชัยภูมิ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประสงค์  กงชัยภูมิ  

๕ นายสุน  วรรณศลิป์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุน  วรรณศลิป์  

๖ นายมาโนช  หอมวงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง มาโนช  หอมวงศ์  

7 นายฐิติวัจน ์ศิลรักษา นักวชิาการพัสดุปฏบัิตกิาร ฐิตวิจัน ์ ศลิรักษา  

8 นายธารนิทร์  งาหัตถ ี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ธารนิทร์ งาหัตถี  

9 นายนนทนันท์ ยงขามป้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา นนทนันท์  ยงขามป้อม  

10 นายลิขติ  ประภาหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเกษตร ลิขติ  ประภาหาร  

 

 ผูร้่วมรับฟังการประชุม 

 ๑ นายสวัสดิ์  คุณเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 สวัสดิ์  คุณเงิน  

๒ นายวีระพงษ์  ลาปะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 วรีะพงษ์  ลาปะ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐ น. 

 - นายไพศาล  เกษมสุข  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานในที่ประชุม 

- สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ๑2 คน มาประชุม 12 คน ครบองค์ประชุม 

- เลขานุการสภาฯ 1 คน     

- มีผูเ้ข้าร่วมประชุม  11 คน   

- มีผู้รว่มรับฟังการประชุมสภาฯ   2  คน 

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ  สมัยสามัญ        

สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2564 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมตริับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3        กระทู้ถาม 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่ม ี 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

         5.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

                                      2564 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว งบประมาณ  

                                      พ.ศ. 2564  งบประมาณ 800,000.-บาท  จ านวน 1 โครงการ   

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝาก 

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

         ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ก่อหนีผู้กพันไว้ก่อนสิน้ปี โดย 

สั่งซื้อหรอืสั่งจา้งหรอืการเชา่ทรัพย์สิน ถ้าเห็นวา่การเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทัน 

สิน้ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัตใิห้กันไว้เบิกในปีถัดไปได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  

         หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิต่อสภา 

ท้องถิ่นได้อกีไม่เกินหกเดือน 

 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ 

หนี้ผูกพันแตม่ีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงนิต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

รายงานขออนุมัตกิันเงนิต่อสภาท้องถิ่น 
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 หากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนีผู้กพันตามเงื่อนไขใน    

วรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัตขิอขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีตอ่สภาท้องถิ่น   

หรอืกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท าให้ ลักษณะ  

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลง 

หรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีตอ่สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจา่ยเงินแลว้หากไม่ได้  

ด าเนนิการหรอืมีเงินเหลอืจา่ยจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

                             -เนื่องจากโครงการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว  

งบประมาณ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 800,000.-บาท  ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่ 

ยังมีความจ าเป็นที่จะด าเนนิการอยู่จงึขอเสนอญัตติขออนุมัตกิันเงนิ เพื่อเบิกจ่าย 

หลังจากสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วครับ  

นายไพศาล  เกษมสุข –เชญิสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่ออภิปรายญัตติกันเงินของเทศบาลต าบลบ้าน 

ประธานสภาฯ            เดื่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครับ  

นายสุเทพ  ผลกุศล   -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ส าหรับญัตติขอ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2    กันเงินงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 

                             เล็กวัดสระแก้ว งบประมาณ  800,000.-บาท นัน้ ผมมีความยินดีมากที่ทางคณะ .                    

                             ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ เสนอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.  

                             2564 เพียงโครงการเดียว เพราะทุกปีที่ผา่นมามีการขออนุมัตกิันเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี 

                             หลายโครงการมาก แต่ปีนีม้ีเพียงโครงการเดียวถือวา่การบริหารงานของคณะผูบ้ริหาร  

                             สามารถบริหารจัดการงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อได้ดี  และการปฏิบัติงาน 

                             ของพนักงานเทศบาลเกิดประสิทธิภาพขึ้น กระผมเองคิดวา่สมาชิกสภาหลายท่านที่ 

                             เข้าใจในขั้นตอนและเหตุผลของการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของเทศบาลต าบล 

                             บ้านเดื่อ และคดิว่าหลายท่านที่เป็นสมาชิกสภาคนใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการ 

                             เบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ขัน้ตอนและสาเหตุการขออนุมัติกันเงนิไว้เบิกเหลี่อมปี หรอื 

                             แม้แต่งบประมาณที่จะตกไปเป็นเงินสะสม ผมอยากฝากท่านประธานสภาเทศบาล 

                             ต าบลบ้านเดื่อ ไปยังผูบ้ริหารเพื่อให้เจา้หน้าที่งบประมาณชี้แจงเหตุผลการขอกันเงนิ 

                             งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีตอ่สมาชิกสภาได้ทราบครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ-เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ 

นายกเทศมนตรีฯ         อนุญาตให้ นายฐิตวิัจน์  ศิลรักษา นักวิชาการพัสดุ  ชีแ้จงเหตุผลการขอกันเงนิ 

                              งบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                              วัดสระแก้ว งบประมาณ 800,000.-บาท ครับ 
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นายฐิตวิัจน ์ ศลิรักษา –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ส าหรับ 

นักวิชาการพัสดุ          โครงการที่เสนอขออนุมัตกิันเงนิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ   

                              คือโครงการก่อสรา้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว  งบประมาณ  

                              800,000.-บาทนั้น เนื่องจากทางเทศบาลต าบลบ้านเดื่อได้ประกาศประกวดราคา 

                              อิเล็กทรอนิกส์ ไปแล้วแต่ยังไม่มีผู้มาเสนอราคาจงึตอ้ง ด าเนนิการประกาศประกวด 

                              ราคาอเิล็กทรอนิกส์ใหม ่เพื่อที่จะหาผูร้ับจ้างมาด าเนนิการ หากยังไม่มผีูม้าเสนอราคา  

                              หรอืยังหาวิธีด าเนนิการโครงการตอ่ได้ ในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่สภาฯมีมติ 

                              อนุมัตใิห้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้งบประมาณโครงการ 800,000.-บาทนีจ้ะเป็นอัน 

                              ตกไปเป็นเงินสะสม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิก   

                              จา่ยเงนิการฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่น 

                              ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 59 ในกรณีที่มรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและ 

                              สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแตม่ีความจ าเป็นจะต้อง  ใชจ้า่ยเงนิต่อไปอีก ให้ 

                              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัตกิันเงนิต่อสภาท้องถิ่น 

          หากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนีผู้กพันตามเงื่อนไขใน    

          วรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัตขิอขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีตอ่สภาท้องถิ่น   

                              หรอืกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท าให้ ลักษณะ  

                              ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลง 

                              หรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีตอ่สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

          กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิแลว้หากไม่ได้  

                    ด าเนนิการหรอืมีเงินเหลอืจา่ยจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

นายไพศาล เกษมสุข   -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้เพิ่มเตมิอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มีผมขอมตทิี่ 

ประธานสภาฯ             ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณ ประจ าปี 

                               งบประมาณ พ.ศ. 3564 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว  

                               งบประมาณ  800,000.-บาท กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม   -มีมติอนุมัติ 11 เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                               ประธานสภาฯ ) 

ระเบียบวาระที่  6        เรื่องอื่นๆ  

นายไพศาล เกษมสุข   -เชญิสมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องอื่นๆ ครับ  

ประธานสภาฯ              

นายธนากร มิรินทร์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 1      ส าหรับวาระอื่นๆ ผมขอฝากเรื่องพิจารณาด าเนนิการแก้ไขดังนีค้รับ 

                                1.การจัดการสายไฟฟ้าบริเวณอาคารตลาดสด อยากใหจ้ัดการตัดไฟ หรอืจัดเก็บ 

                                   สายไฟฟ้าเพราะเกรงจะเกิดอันตรายครับ 
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     2.อยากใหม้ีพนักงานขับรถบรรทุกน้ าคนที่สอง เพื่อรองรับเหตุอัคคีภัยเนื่องจากถัด 

                                    จากหน้าฝนน้ าก็จะเข้าสู่หน้าแล้ง  จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที  

     3.ถนน คสล.ที่เคยชี้แนะไป เพื่ออยากใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด ผมอยากทราบว่า 

                                    ทางคณะผูบ้ริหารจะมีวิธีการแก้ไขและป้องกันแบบไหน มอบหมายใหใ้ครเป็น 

                                    ผูดู้แล  

     4.เรื่องการจัดตัง้อ าเภอใหม ่ตามที่ทางคณะผูบ้ริหารชุดนีไ้ด้มนีโยบายและก าลัง 

                                    ด าเนินการอยู่นั้นผมเห็นด้วย และสนับสนุนเต็มที่ครับ  

      5.เรื่องสถานีวทิยุชุมชน ผมก็เห็นดว้ยและขอสนับสนุนเต็มที่ ทางคณะผูบ้ริหารมี 

                                     วิธีด าเนินการอย่างไรก็ฝากท่านหาวิธีการด าเนินการเพื่อให้ได้สถานีวทิยุชุมชน 

                                     กลับมาด าเนินการเหมอืนเดิมด้วยครับ  

นางทัศนี   ถนอมชีพ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดฉิันมีเรื่องที่ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       จะขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผูบ้ริหาร ฝากเสนอแนะ ตั้งแต่ดฉิันเข้ามาปฏิบัติ 

                                หน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลเป็นระยะเวลาหกเดือนแล้ว เรื่องการประสานงานและ 

                                การสื่อสารในองค์กรของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อของเรา จะตะกุกตะกัก ท าให้การ 

                                ประสานงานที่ผิดพลาด  และเรื่องการประชาสัมพันธ์เวลาผูบ้ริหารออกไป 

                                ปฏิบัติงานภายนอกส านักงานเทศบาล ดฉิันเห็นผูบ้ริหารถ่ายรูปเอง ส่งรูปเอง  

                                ประชาสัมพันธ์ตัวเอง อยากใหม้ีฝ่ายประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้จะดีหรือไม่  

                                ฝากเสนอแนะค่ะ  

นายเดวิด อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับวาระ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2       อื่นๆ ผมมีเรื่องเสนอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหารดังนีค้รับ   

    1.เรื่องเครื่องหมายจราจร ผูใ้ช้รถใช้ถนนให้ระวัง โค-กระบือ บริเวณบ้านหว้ยโป่ง- 

                                   หลักแดน บริเวณแยกบ้านนาสีดา  เพราะประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนก็ได้เสนอแนะมา 

    2.เรื่องรถจัดเก็บขยะ และพนักงานจัดเก็บขยะ วิ่งเร็วเกินไป พนักงานเก็บขยะเสร็จ 

                                   จะโยนภาชนะที่ชาวบ้านใส่ขยะแล้วท าให้เกิดความเสียหายครับ อันนีช้าวบ้านก็ 

                                   ฝากเสนอแนะมาครับ  ฝากคณะผู้บริหารได้ก าชับพนักงานจัดเก็บขยะในส่วนนี้ 

                                   ด้วยครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ    1.เรื่องการเข้าเวรของงานป้องกัน กรณีคนขับรถบรรทุกน้ าที่สมาชิกสภาได้เสนอมา 

                                    เพื่อรองรับเหตุอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้  ทางคณะผูบ้ริหารเองก็จะชีแ้จง 

                                    และก าชับพนักงานส านักปลัด และงานป้องกันฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ 

                                    เหตุการณ์อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ   
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      2.กรณี การก่อสร้าง ถนน คสล.ที่เคยชี้แนะมา เพื่ออยากใหเ้กิดประสทิธิภาพ 

                                     สูงสุดนั้น จะก าชับกับผูร้ับจา้ง และทางเทศบาลเองก็จะก าชับช่างผูต้รวจงาน 

                                     ด้วย และจะขอเชิญสมาชิกสภาร่วมตรวจสอบการด าเนินการในขั้นตอนการลง 

                                     งานก่อสร้างด้วย เพื่อให้ผูร้ับจ้างเองได้ทราบว่าเราใหค้วามส าคัญกับคุณภาพ 

                                     งาน และผูร้ับจ้างจะได้ปรับปรุงการท างานให้ได้มาตรฐานต่อไปครับ แต่ถ้าเป็น 

                                     งานใหญ่ๆ เป็นงานที่มีงบประมาณที่สูง เช่นโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรอื 

                                     โครงการที่ต้องประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ผู้รับจ้างแลว้ก็คง 

                                     ต้องท าความเข้าใจกับผู้รับจา้ง และผูค้วบคุมงานให้เน้นงานใหไ้ด้มปีระสิทธิภาพ 

                                     ยิ่งขึ้นครับ  

      3.เรื่องการขอจัดตั้งอ าเภอใหม่ กรณีของอ าเภอหนองบัวแดงก็มีปัญหาการ 

                                     ประชุมประชาคมมีสว่นที่ไม่เห็นด้วย ส่วนของต าบลบ้านเดื่อที่จะขอแยกอ าเภอ 

                                     นั้นคงตอ้งด าเนินการไปทีละขั้นตอน คงต้องรอให้ผูว้่าราชการคนใหม่มาปฏิบัติ 

                                     หน้าที่  เพราะผูว้่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนปัจจุบันจะย้ายสิ้นเดือนกันยายน  

                                     2564 นี้ ท่านนายก อบจ.ก็จะเชิญนายกเทศมนตร ี นายกอบต.หนองข่า และ 

                                     นายก อบต.โนนกอก เข้าไปหาหรอือีกทีครับ  

     4. เรื่องสถานีวทิยุชุมชน คงจะต้องใชรู้ปแบบของ การบริหารงานของเอกชน   

                                     เพราะหากเป็นการบริหารงานของราชการอาจด าเนินการไปยากหน่อย ดว้ย 

                                     ข้อจ ากัดของกฎหมายต่างๆ ในการด าเนินการด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ประชุมสภา 

                                     ก็น่าจะเห็นดว้ยในการด าเนินการตามรูปแบบเอกชน อยากใหก้องทุน 

                                     หลักประกันสุขภาพร่วมกันบริหารจัดการกับเอกชนด าเนินการต่อไป ครับ  

         ก็จะหารอืกับทางคณะกรรมการในการด าเนินการต่อไป 

     5.เรื่องการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ งานแต่ละงานจะเกี่ยวข้องกับกองต่างๆ เช่น  

                                   กองช่าง กองการศกึษา กองการเกษตร กองสวัสดิการสังคม  ส านักปลัด จะมี 

                                   เจ้าหน้าที่รับผดิชอบของแต่ละกองอยู่แล้วในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ 

                                   กิจกรรมต่างๆ ส่วนช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลมช่ีองทางการ 

                                   ประชาสัมพันธ์ ทั้งทาง  Facebook : เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตร 

                                  สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และเว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ   

                                   www.tambonbandua.go.th  YouTube เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ ที่ใชเ้ป็นช่องทาง 

                                   ประชาสัมพันธ์  ก็เข้าไปดูกันได้ครับ กรณีที่ผู้บริหารส่วนตัวผูบ้ริหารที่ลงไปนั้นเป็น 

                                   ความประสงค์ของผู้บริหารเองในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหนา้ที่ในการออก 

                                   ส ารวจและให้การช่วยเหลือประชาชน เพราะผูบ้ริหารเองก็ไม่อยากไปรบกวนเวลา 

                                   ปฏิบัติงานของพนักงานมาก เพราะงานประจ าของแต่ละคนก็เยอะอยู่แล้ว อันไหน 

 

http://www.tambonbandua.go.th/
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                                 พอจะช่วยกันได้ หรือท าได้ก่อนก็ช่วยกันไป ครับ ก็ขอให้มองที่ความส าเร็จของการ 

                                 ปฏิบัติงาน ในส่วนขั้นตอนในการปฏิบัติงานการประสานงานนั้นอาจมีผดิพลาดบ้าง   

                                 ก็ได้มกีารพูดจา และตักเตอืนกันด้วยวาจาเพื่อแก้ไขปัญหาเบือ้งตน้อยู่ตลอดครับ  

                                 ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่เสนอแนะมาครับ  

           6.เรื่องเครื่องหมายจราจร เพื่อเตอืนให้รถขับช้าลง จะประสานกองช่างให้รับผิดชอบ 

                                 ไปนะครับ สว่นเรื่องรถจัดเก็บขยะ  และเรื่องสายไฟฟ้าที่บริเวณตลาดสด ผมขอ 

                                 อนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ นายธารินทร์ งาหัตถี ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาครับ  

นายไพศาล เกษมสุข -อนุญาตให้ นายธารินทร์ งาหัตถี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขชี้แจงต่อสภาฯ ครับ  

ประธานสภาฯ             

นายธารินทร์ งาหัตถี    -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

ผอ.กองสาธารณสุข      ขอชีแ้จงดังนี้ 

 1. สายไฟฟ้าบริเวณตลาดสด  ตอนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 

                                    ประสานกองช่างใหไ้ปด าเนินการเบือ้งตน้แล้วแต่ก็ยังหลงเหลอือยู่  ใน 

                                    ปีงบประมาณนี้จะใช้วธิีการโดยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ จะขอเสนอผู้บริหารใน 

                                    การด าเนินการอีกครั้งครับ  

     2.กรณีการปฏิบัติงานของพนักงานขยะ ในส่วนนี้ผมจะเชญิมาประชุมและตักเตอืน 

                                    อีกครั้ง และหามาตรการในการด าเนินการ จะขอน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ 

นายเลีย่ม วิเศษสุข -เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมขอน าเรียนให้ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       ด าเนินการตัดต้นไม้ออกจากสายไฟฟ้า บริเวณถนนบ้านหลักแดน อยู่ข้างวัด  

                                เนื่องจากชาวบ้านไม่กล้าตัดออกต้องใชร้ถกระเช้าในการด าเนินการให้ด้วยครับ เพื่อ 

                                ความปลอดภัยของพี่นอ้งประชาชนครับ  

นายวิสูตร จันทะโพ       -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยาก 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       เสนอให้มกีารตั้งงบประมาณในการขุดลอกท่อระบายน้ าภายในหมูบ่้าน   

นายอุดร ภริมย์ไกรภักดิ์ –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมมีเรื่อง 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       อยากฝากท่านประธานสภาฯ ถามไปยังผูบ้ริหาร ดังนีค้รับ  

                                1.เรื่องศูนย์ ดูแลผู้ป่วยโควิด หรอื ศูนย์ CCt ของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อจะสิน้สุดลง 

                                   เมื่อไหร ่ครับ แล้วศูนย์ที่บ้านน้อยพัฒนาจะสิน้สุดการด าเนนิการเมื่อไหร่ 

     2.เรื่องลานจอดรถของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ ไมเ่พียงพอ พอจะมีงบประมาณ 

                                    ปรับปรุงรมิถนนหนา้เทศบาลเพื่อใช้เป็นที่จอดรถส าหรับผูม้าติดต่อราชการได้ 

                                    หรอืไม่ครับ  

     3.การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลของเรา อยากใหม้ีรถเครื่องเสียงไว้ประชาสัมพันธ์ 

                                    ของเทศบาลครับ  อยากใหม้ีครับ  
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นายสุเทพ ผลกุศล  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระอื่นๆ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2       ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ถามไปยังผูบ้ริหาร ดังนีค้รับ   

    1.การบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ ใชค้นให้เหมาะสมกับงาน 

 2.ฝากเรื่องวัฒนธรรมในองค์กร ไปลามาไหว้ ผูม้าติดต่อราชการ ฝากใหดู้แลเรื่องนี้    

    ครับ  

 3.วันพรุ่งนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ คอื นางจิรัชญา ฉายศรี  (พี่น้อย ) 

                                   อยากใหข้้าราชการของเทศบาลยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการนะครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ  -เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ส าหรับเรื่อง  

นายกเทศมนตรีฯ            ศูนย์ดูแลผู้ป่วย โควิดขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ นายธารินทร์ งาหัตถีตอบ 

                                 นะครับ ขอตอบข้อซักถามดังนี้ครับ  

     1.ทิวทัศน์หน้าเทศบาล ผมอยากตัดต้นมะเดื่อออก เพราะว่าต้นใหญ่ขึ้นๆ ราก 

                                    อาจจะชอนไชท าให้พืน้ปูนแตก และอีกอย่างลูกมะเดื่อ ออกลูกทั้งปี เวลาสุกจะ 

                                    หล่นลงพื้นตลอดทั้งปี และไม่มใีครอยากเอารถไปจอดรถเพราะมะเดื่อหล่นใส่ 

                                    แล้วจะล้างยากมาก แล้วจะหาต้นไม้อื่นที่เป็นรม่เงา และรากไม่ใหญ่ ไม่ก่อใหเ้กิด 

                                    ความเสียหายต่อพื้นปูนครับ  ก็จะมีพื้นที่ส าหรับจอดรถเพิ่มขึ้นครับ  

      2.เรื่องวัฒนธรรมในองค์กร ก็มีการพูดคุยกันเรื่อยๆ ก็จะน าไปพูดคุยตักเตอืนกัน 

                                     อีกทีนะครับ จะฝากหัวหน้ากองก าชับอีกทีครับ 

      3.เรื่องเกษียณอายุราชการ ของ คุณจริัชญา  ฉายศรี นั้น ก็เป็นบุคคลที่เป็น 

                                     แบบอย่างที่ดีตอ่น้องๆ ข้าราชการต่อๆไปนะครับ ส าหรับเรื่องศูนย์ดูแลผู้ป่วยโค 

                                     วิด19  ขออนุญาตให้ นายธารินทร์ งาหัตถี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข ช้ีแจง 

                                     ต่อสภาฯ ครับ 

       4.ส่วนกล้อง CCTV เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการนี้แล้วจะน ามาติดที่ส านักงาน 

                                      เทศบาลแทน หากด าเนินการได้ไม่ขัดระเบียบ นะครับ   

       5.กรณีที่ท่าน สท.วิสูตร จันทะโพ เสนอมานั้น ส าหรับการตัง้งบประมาณในการ 

                                      ขุดลอกท่องระบายน้ าตามหมู่บ้าน ผมจะน าไปหารือที่ประชุมคณะผูบ้ริหารว่า 

                                      จะสามารถด าเนินการได้อย่างไรได้บ้างขัดต่อขอ้กฎหมายใดหรอืไม่จะหารอืกัน 

                                      อีกทีครับ อยากใหม้ีการร่วมดว้ยช่วยกันระหว่างหมู่บ้านเอง กับทางเทศบาลจะ 

                                      เป็นการดีครับ เป็นการร่วมด้วยชว่ยกันนะครับ   

นายธารินทร์  งาหัตถี  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ผอ.กองสาธารณสุข         เรื่องศูนย์ CCT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ และศูนย์ CCI ที่วัดบ้านน้อยพัฒนา  

      เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมอ าเภอได้มมีติใหป้ิดศูนย์ CCI วัดบ้าน 

                                  น้อยพัฒนาราม แต่ใหค้งไว้คือศูนย์ CCT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อไว้ 3 แหง่ 

                                  ทั้งอ าเภอ 
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                                  คือ อบต.กุดเลาะ   วัดสะพานยาวต าบลบ้านหัน และเทศบาลเกษตรสมบูรณ์  รวม 

                                 เป็น 4 แหง่ ให ้คงไว้จนถึงเปิดเทอม เพื่อรองรับเผื่อมีการระบาดระรอกใหม ่ 

นายวินัย  เดชมาลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอน าเรียน 

รองนายกเทศมนตร ี       ให้ที่ประชุมทราบ ตามที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีใหก้ ากับดูแล 

                                 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลบ้านเดื่อ ตอนนีง้านป้องกันเริ่มดีขึ้น มี 

                                 ความคล่องตัวมากขึ้น หากหมูบ่้านใดประสบปัญหากิ่งไม้ล้มทับทางสาธารณะหรอื 

                                 บ้านเรือน  กิ่งไม้ทับสายไฟฟ้า อยากใหเ้ข้าไปช่วยเหลือ ก็แจง้มายังเทศบาลหรอื 

                                 เบอร์โทรศัพท์ผมได้ทุกเมื่อครับ 

นายบุญส่ง  ค าภิระ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมมีเรื่องจะ. 

สมาชิกสภาฯ เขต 2       ฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผูบ้ริหาร ฝากเรื่องการด าเนินการเรื่องร่องระบายน้ า 

                                อยากใหด้ าเนนิการให้เร็วที่สุด ครับ  

นายทวีป ลอยเมอืงกลาง –เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอฝาก 

สมาชิกสภาฯ เขต 1        ท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร ดังนี้ครับ  

                                 1.ถนนเรียบคลองมาหมูบ่้านขาดสัญจรไปมาไม่ได้อยากใหด้ าเนนิการแก้ไขเพื่อให้ใช้ 

                                    ประโยชน์ได้ เหมอืนเดิมครับ  

   2.อยากใหด้ าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในวันที่ 10  

                                    พฤศจกิายน 2564 นี ้เนื่องจากจะเป็นหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  

                                    เกรงวา่จะเป็นอุปสรรคในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ครับ 

นายส าอางค์  นามกุล    -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผ้าทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอฝาก 

สมาชิกสภาฯ เขต 1        ท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร ขอปรึกษาหารือเรื่องการด าเนินการตลาด 

                                 สดอยากใหห้าผู้มาเปิดตลาด ท าให้เป็นตลาดกลางขนถ่ายสินคา้ได้หรอืไม่ หรอืจะมี 

                                 พ่อค้ามาเปิดร้านขายของสด ของแหง้ของกิน ขายผลิตทางการเกษตร ให้เหมอืน 

                                 ตลาดสดบ้านเป้า ได้หรอืไม่ครับ ขอเสนอแนะครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ  -เรียนท่านประธานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

นายกเทศมนตรีฯ            1.เรื่องการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสูพ่ื้นที่การเกษตร อยากให้ 

                                 ทางผู้น าหมูบ่้าน หรอืสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ ท าหนังสอืเสนอปัญหา 

                                 ความเดือดรอ้นเข้ามายังเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ ก่อน นะครับแตก่ารด าเนินงานนั้น 

                                 จะยังก าหนดวันไม่ได้เนื่องจากมีพายุเข้า เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ  ในส่วน 

                                 งบประมาณ 300,000.บาทที่ตัง้งบประมาณไว้ส าหรับใช้เป็นค่าเตมิน้ ามัน 
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                                 เชือ้เพลิง ซึ่งเทศบาลเองก็จะขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วน 

                                 จังหวัด และ นพค. 55 ในการด าเนินการ เบื้องต้นไปประสานไว้แลว้ แตย่ังไม่ได้ 

                                 รับปาก เพราะจะเปลี่ยนผูบ้ัญชาการใหม่ในส่วนของ นพค.55  คงต้องไป 

                                 ประสานงานใหม่กรณี นพค.55 ครับ ส่วน อบจ.ก็อยากใหเ้ราท าหนังสือไป อบจ. 

                                 อีกทีนา่จะให้รอให้ฝนหมดก่อนครับ  

    2.เรื่องตลาดต้องค่อยเป็นค่อยไป เบื้องต้นต้องให้มพี่อค้าแมค่้ามาขายก่อน เบื้องต้น 

                                 ต้องหาผูด้ าเนินการจัดหาตลาดมาด าเนินการ และมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการ 

                                 ตลาดในเบือ้งตน้เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนก่อนนะครับ ฝาก หมอธารินทร์ งาหัตถี 

                                 ศกึษาและด าเนินการเรื่องนี้นะครับ  

    3.เรื่องอาคารหอ้งแถวของเทศบาล อยากใหเ้ป็นสถานที่ด าเนินการของกลุ่มสตรีน า 

                                   ผลติภัณฑ์ของกลุ่มสตรีมาจ าหน่าย หากสนใจก็ใหท้ าหนังสือเข้ามาขอใช้สถานที่ 

                                   ด าเนนิการของกลุ่มสตรตี าบลบ้านเดื่อครับ  

นางทัศนี ถนอมชีพ  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอฝากท่าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       ประธานสภาฯ ไปยังคณะผูบ้ริหาร  ฝากขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ ได้พูดถึง 

                                และเห็นความส าคัญของกลุ่มสตรตี าบลบ้านเดื่อ ซึ่งเดิมที กลุ่มสตรีเคยขอใช้สถานที่ 

                                ตรงห้องแถวข้าง  ร้านสมยศซัพพลาย สาขา 2 เดิม แต่ได้รับหนังสอืยกเลิกจาก 

                                เทศบาลเนื่องจากเทศบาลขอพืน้ที่คืนเพื่อใชส้ถานทีด าเนินการเป็นสถานที่ตั้งของ 

                                สถานีวทิยุชุมชน ท าให้กลุ่มสตรตี้องย้ายออก และไปขอให้พืน้ที่ข้างร้านค้าชุมชนหมู ่ 

                               16  โดยผูใ้หญ่วิเศษ ชาลีวัน ผูใ้หญ่บ้านหมู่ 16 และชาวบ้านโดยผา่นการประชุม 

                                ประชาคมหมู่บ้าน ทางกลุ่มสตรจีะท าหนังสือขอใช้สถานที่มาอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายธนากร มิรินทร์  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอฝากท่าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 1      ประธานสภาฯ ไปยังผูบ้ริหารอีกเรื่องครับ เรื่องสายไฟฟ้าตลาดสดหากยังไม่ 

                               ด าเนินการตอนนีก้็อยากใหต้ัดกระแสไฟฟ้าก่อนผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช๊อต 

                               เผื่อมีเด็กไปวิ่งเล่น ไม่อยากให้เกิดเหตุรา้ยขึ้นครับ   

นายไพศาล เกษมสุข   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรตี าบลบ้านเดื่อและ เจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้องที่ตอบข้อ 

ประธานสภาฯ               ซักถามของสมาชิกสภาฯ ครับ  มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่ครับ  

                                 หากไม่มี   ผมขอปิดประชุมครับ  

                               -ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

                       (ลงชื่อ)   ขวัญเรอืน ตาปราบ  ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

                                                                  (นางสาวขวัญเรอืน  ตาปราบ)     

                เลขนุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 
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(ลงช่ือ)  ทัศนี  ถนอมชีพ   ประธานกรรมการ  (ลงช่ือ) เดวิด  อันแสนลา  กรรมการ 

        (นางทัศนี  ถนอมชีพ)            (นายเดวิด  อันแสนลา) 

     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

(ลงช่ือ)   สุเทพ  ผลกุศล      กรรมการ            (ลงชื่อ) ธนากร  มิรินทร์  กรรมการ 

         (นายสุเทพ  ผลกุศล)           (นายธนากร  มริินทร์) 

      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

      (ลงช่ือ)  ไพศาล  เกษมสุข    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายไพศาล  เกษมสุข) 

        ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 

  

       

 

                                                         

 

 

  


