
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 คร้ังท่ี 2 

วันท่ี  27  สิงหาคม  ๒๕64 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

ผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาเทศบาล ไพศาล  เกษมสุข  

๒ นายสุเทพ  ผลกุศล รองประธานสภาเทศบาล สุเทพ  ผลกุศล  

๓ นายธนากร  มิรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ธนากร  มิรินทร์  

๔ นายสำอางค์  นามกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สำอางค์  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  คำภิระ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บุญส่ง  คำภิระ  

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 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ ประเทือง  ธรรมโชติ  

๒ นายวินัย  เดชมาลา รองนายกเทศมนตรี วนิัย  เดชมาลา  

๓ นายจำนงค์ มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรี จำนงค์ มณจีันทร์  

๔ นายประสงค์  กงชัยภูม ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประสงค์  กงชัยภูม ิ  

๕ นายสุน  วรรณศลิป์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุน  วรรณศลิป์  

๖ นายมาโนช  หอมวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง มาโนช  หอมวงศ์  

    
     

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐ น. 

 - นายไพศาล  เกษมสุข  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานในที่ประชุม 

- สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ๑2 คน มาประชุม 12 คน ครบองค์ประชุม 

- เลขานุการสภาฯ 1 คน     

- มีผูเ้ข้าร่วมประชุม  6 คน   
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ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  สมัยสามัญ        

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2564 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมตริับรองรายงานการประชุม 

  

ระเบียบวาระที่ 3        กระทู้ถาม 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -คณะกรรมการแปรญัตติแถลงรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อ                                

                                ทีป่ระชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตามข้อ 50  วรรคสอง แห่งระเบียบ 

                                กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

                                (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554  

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ 

ประธานสภาฯ               แปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ  

นายธนากร  มริินทร์     -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้กำหนด 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา  3  วัน คอืวันที่  

                                22-24 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมมะเดื่ออุทุมพร 2 ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น 

                                เสนอคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการสภาฯ ได้นัดประชุม 

                                คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อ เลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และเลือก 

                                เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564  เวลา 14.00 น. 

                                และนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  

                               รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565เมื่อวันที่  25  สิงหาคม 2565  เวลา  

                               09.30 น. ณ หอ้งประชุมมะเดื่ออุทุมพร  2   ไม่มคีณะกรรมการแปรญัตติยื่น 

                               เสนอคำแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี 

                               งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเพียงตั้งข้อสังเกตเป็นบางขอ้   รายละเอียด ดังนี้  

   1.นายเดวิด  อันแสนลา สมาชิกสภาฯ เขต 2  ตัง้ขอ้สังเกตงบประมาณรายจ่าย  

                                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  2 ประเด็น ดังนี้ 

       1.1 การตัง้งบประมาณแผนอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป 

                                         เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
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                                         และขนส่ง การจัดซื้อ รถกระเชา้ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน งบประมาณ   

                                         2,700,000.-บาท  เนื่องจากเดิมทีเทศบาล ตำบลบ้านเดื่อมรีถกระเช้า 

                                         ไฟฟ้าอยู่แล้ว 1 คัน และใชก้ารได้ดี และทำการจัดซือ้รถกระเชา้ไฟฟ้า 

                                         อีก 1 คน การตั้งงบประมาณ สูงเกินไป 

       1.2 ตั้งขอ้สังเกตโครงการก่อสร้างห้องนำ้หอ้งสว้มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    

                                         หนองแต ้งบประมาณ 190,000.-บาท  และโครงการก่อสร้างหอ้งน้ำหอ้ง 

                                         ส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม งบประมาณ 250,000.-บาท  

                                         ทำไมโครงการเหมอืนกันแต่ การตั้งงบประมาณไม่เท่ากัน แตกต่างกัน 

                                         อย่างไร   

                               2.นายอุดร  ภิรมย์ไกรภักดิ์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตั้งขอ้สังเกตการณ์ตัง้งบประมาณ 

                                  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ  คอื โครงการ  

                                  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (หลังเก่า) งบประมาณ  

                                  495,000.-บาท อยากทราบว่าจะมีการดำเนินการในส่วนใดบ้าง จะทำการทุบ 

                                  ปรับปรุงส่วนใดบ้าง  

             สรุปผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศ 

             บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งจะได้อภิปราย 

             ตามหลักเกณฑ์และข้อความที่สงสัยเป็นบางข้อเท่านั้น จึงรายงานผลการประชุม 

             คณะกรรมการแปรญัตติ มาเพื่อโปรดพิจารณา  บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 

                                  สภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  

                                  วาระที่ 2 ขัน้แปรญัตติต่อไป                                   

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

         5.1 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายไพศาล เกษมสุข  -สำหรับวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  จากรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ 

ประธานสภาฯ            แปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผูย้ื่นเสนอคำแปรญัตติ  มีเพียงการตั้งข้อสังเกตของ 

                              คณะกรรมการเป็นบางขอ้ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงขอ้สังเกตเกี่ยวกับ 

                              ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ประจำปีงบประมาณ  

                              พ.ศ. 2565 ครับ  

นายเดวิด อันแสนลา  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตให้ดูในรายงานการประชุม 

สมาชิกสภาฯ เขต 1    คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอตั้งข้อสังเกต การตั้งงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ครับ 

กรรมการฯ               1.แผนอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 

                             และการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง การจัดซือ้รถกระเช้าไฟฟ้า  

                             จำนวน 1 คัน งบประมาณ  2,700,000.-บาท  เนื่องจากเดิมทีเทศบาลตำบล     
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บ้านเดื่อมรีถกระเช้าไฟฟ้า อยู่แล้ว 1 คัน และใช้การได้ดี และทำการจัดซื้อรถกระเช้า 

อีก 1 คัน การตัง้งบประมาณ มากเกินไปหรอืไม่ อยากทราบรายละเอียดและเหตุผล 

การตัง้งบประมาณเพื่อการนี้ 

                            2.ตั้งข้อสังเกตโครงการก่อสร้าง หอ้งน้ำหอ้งสว้มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้  

                               งบประมาณ 190,000.-บาท  และโครงการก่อสร้างหอ้งน้ำหอ้งสว้มศูนย์พัฒนา 

                               เด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม งบประมาณ 250,000.-บาท ทำไมโครงการเหมอืนกัน 

แต่การตั้งงบประมาณไม่เท่ากัน แตกต่างกันอย่างไรขอให้ช้ีแจงดว้ยครับ  

นายอุดร ภริมย์ไกรภักดิ์ -เรียนท่านประธานกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน 

กรรมการฯ                  ผมขอตัง้ขอ้สังเกต  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล        

                               บ้านเดื่อ  (หลังเก่า) งบประมาณ 495,000.-บาท อยากทราบว่าจะมีการ 

                               ดำเนินการในส่วนใดบ้าง จะทำการทุบปรับปรุงส่วนไหนบ้าง  

นายไพศาล เกษมสุข  -มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อท่านใดจะอภปิราย ขอ้สังเกตเกี่ยวกับร่างเทศ 

ประธานสภาฯ            บัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

                              2565  อีกหรอืไม่ครับ หากไม่มี ขอเชญิท่านนายกเทศมนตรตีำบลบ้านเดื่อได้ใชแ้จง 

                              เหตุผลการตั้งงบประมาณตามที่คณะกรรมการแปรญัตติตั้งข้อสังเกตุครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานกรรมการแปรญัตติ สำหรับการตัง้งบประมาณเพื่อจัดซื้อ 

รองนายกเทศมนตร ี      รถกระเชา้ไฟฟ้า อกี 1 คัน เนื่องจากศักยภาพในการทำงานและออกแก้ไขปัญหา 

                                ไฟฟ้าในตำบลไม่ครอบคลุม จงึตัง้งบประมาณจัดซื้อเพิ่ม 1 คัน ซึ่งเป็นรถที่ 

                                มีขนาดใหญ่ขึน้ มกีารตดิตั้งเครนไฮดรอลิก  ชนิด 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  

 มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 130 แรงมา้ ระหว่างหัวเก๋งและกระบะ  บรรทุก 

ติดตัง้เครนไฮดรอลิก ตัวเครน ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อย 

กว่า 2 ลบ.เมตร เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ   ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ 

ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และระบบจัดการอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน   

ซึ่งราคาที่กำหนดในเทศบัญญัตินัน้ตั้งจากมาตรฐานครุภัณฑ์ อุตสาหกรรม  

รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.  

2565 หน้า 69 -74 ครับ  

ที่ประชุม  -เข้าใจในหลักการตัง้งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซือ้รถกระเชา้ไฟฟ้า  จำนวน  

                               1คัน งบประมาณ  2,700,000.-บาท   

นายประเทือง ธรรมโชติ  -โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (หลังเก่า) งบประมาณ  

นายกเทศมนตรีฯ          495,000.-บาท นั้นจะมีการดำเนินการรื้อหลังคาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ แต่ 

                               โครงสรา้งดา้นล่างบางส่วนที่ไม่พังชำรุดยังคงไว้และทำการทุบหอ้งที่กั้นหอ้งเดิมออก 

                               ให้เป็นหอ้งโล่ง ไว้สำหรับใช้เป็นสถานที่รองรับการให้บริการประชาชนที่มาขอใช้ 
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                              -บริการต่อไปครับ อาจจะใช้เป็นหอ้งประชุม หรอืทำหอ้งไว้เพื่อรองรับงานทะเบียน  

                                และบัตรในอนาคต ครับ 

ที่ประชุม  -ที่ประชุมเข้าใจในหลักการตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 

                                เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ(หลังเก่า) งบประมาณ 495,000.-บาท 

                                และขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อนุญาตให้นายมาโนช หอมวงศ์ ช้ีแจงเหตุผลการ 

                                ตั้งขอ้สังเกต โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอ้งสว้มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้  

                                และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา ครับ  

นายไพศาล เกษมสุข   -อนุญาตให้ นายมาโนช  หอมวงศ์ ผูอ้ำนวยการกองช่าง ชี้แจงเหตุผลต่อสภาฯ  

ประธานสภาฯ             ครับ  

นายมาโนช  หอมวงศ์  -เรียนท่านประธานกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน 

ผูอ้ำนวยการกองช่าง    ในการตัง้งบประมาณโครงการก่อสร้างหอ้งน้ำหอ้งสว้มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                              วัดแสงสว่างดาราม และโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็ก 

                              เล็กบ้านหนองแต ้จะแตกต่างกันที่ตรงโครงสร้างของห้องน้ำหอ้งสว้มที่มี 

                              ขนาดพืน้ที่และแบบที่แตกต่างกัน และอุปกรณ์เสริมภายในหอ้งน้ำที่ 

                              แตกต่างกัน ดังนี้ 

                                    1.โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอ้งสว้มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม  

                                       ขนาดพืน้ที่ กว้าง 4 เมตร x ยาว 6 เมตร  มีอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด      

                                    2.โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอ้งสว้มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต ้          

                                       ขนาดพืน้ที่ กว้าง 3 เมตร x ยาว 6 เมตร แต่ไม่มีอ่างลา้งหน้าและ  

           อุปกรณ์ไม่มอีุปกรณ์เสริม  ขอนำเรียนชีแ้จงเพียงเท่านีค้รับ  

ที่ประชุม  -เข้าใจในหลักการ ต้ังงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างห้องนำ้หอ้งสว้ม 

                              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม และโครงการก่อสร้างห้องน้ำหอ้งส้วมศูนย์ 

                              พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ 

นายไพศาล เกษมสุข   -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และ ผูอ้ำนวยการกองช่างที่ได้ช้ีแจงเหตุผลการตัง้

ประธานสภาฯ            งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ 

                              ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายการตั้งข้อสังเกตุ การตั้งจ่าย 

                              งบประมาณของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อหรอืไม่ครับ หากไม่ม ีถือว่าที่ประชุม 

                              รับทราบและเข้าใจในการตั้งจ่ายงบประมาณดังกล่าวนะครับ ผมขอนำที่ประชุมเข้าสู่ 

                              วาระที่ 3 ขั้นลงมติ   ครับขอให้พักการประชุมก่อน เข้าวาระที่ 3 พัก 5 นาที ครับ 

                       5.3 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประธานสภาฯ     วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 

                            -สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระที่ 3 นี ้จะไม่มีการ 

                              อภิปรายโดยใหท้ี่ประชุมสภาฯ ลงมตวิ่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 

                              รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรอืไม่ ตามข้อ 52 แห่งระเบียบ 

                              กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการประชุมสภาฯท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ดังนั้น จึงขอ 

                              ถามตทิี่ประชุมสภาฯ เลยนะครับ 

                           -ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

                             พ.ศ. 2565 กรุณายกมอืขึ้นครับ 

ที่ประชุม        -ที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 12 คน 

นายไพศาล เกษมสุข   -มีมติเป็นชอบ  11  เสียงเป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                           -สรุป สภาฯ มมีตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี                  

                             งบประมาณ พ.ศ.2565  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียงเป็นเอกฉันท์  

นายไพศาล เกษมสุข -มีท่านใดจะเสนอญัตติดว้ยวาจาต่อที่ประชุมสภาอีกหรอืไม่ครับ เชิญครับ  

ประธานสภาฯ           หากไม่มีจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่  6 ครับ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  

นายไพศาล เกษมสุข -เชิญสมาชิกสภาฯ มีขอ้หารอืหรือจะอภปิรายในเรื่องอื่นๆ หรอืไม่เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

นายธนากร มิรินทร์   -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

สมาชิกสภา ฯ เขต 1   องค์กรของเรามกีารขับเคลื่อนอยู่ สามส่วนที่จะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนไปด้วยกันคือ 

           คณะผูบ้ริหาร  สภาเทศบาล และข้าราชการประจำ พนักงานจา้งเทศบาลตำบลบ้าน 

                              เดื่อทุกคน  ซึ่งเราตอ้งขับเคลื่อนไปด้วยกัน  ผมขอเสนอชี้แนะแนวทางที่อยากใหม้ีการ 

                              พัฒนาไปด้วยกันครับ ผมอยากฝากเรื่องการซ่อมแซมถนน คสล.ต่างๆ  ยกตัวอย่าง 

                              การซ่อมแซม ถนน คสล.สายบ้านหว้ยโป่ง-บ้านน้อยพัฒนา ซึ่งตามหลักแล้วหากเป็น 

                              การซ่อมแซมถนน คสล.นั้นต้องรไีซเคิลออกทั้งหมด  เพราะที่ซ่อมเป็นดอลต้า  

                              ระหว่างทรายกับซีเมน หากเป็นการทำเป็นคอนกรีตจะต้องมหีนิคลุกด้วย อันนีเ้อาไป 

                              ปะหนา้เฉยๆ อันนี้ผมฝากทางผูบ้ริหารด้วย เพราะชำรุดเร็วเกินไป การทำถนนมันมี 

                              สูตรของมันอยู่ใช้หินตัวไหน ระดับไหน  หากมีการลงดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล.ที่ 

                              ไหนขอให้แจ้งทางสภาฯ เพื่อช่วยกันสอดส่อง ตรวจสอบด้วยกัน จะได้งานที่มีคุณภาพ 

                              มากขึ้น  
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นายบุญส่ง คำภิระ     -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

สมาชิกสภาฯ เขต 2    ผมขอฝากปัญหาฝากท่านประธานไปยังท่านคณะผูบ้ริหาร ครับ เรื่อง ถนนสาธารณะ  

                             หรอืที่ดนิสาธารณะประโยชน์ ในการดูแล เป็นหน้าที่ของทางเทศบาล แต่ปัญหาที่เกิด 

                             ขั้น ข้อพิพาทที่เกิดขึน้ที่ผ่านมาหลายครั้ง ท่านกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของ 

                             เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ลงไปดูแทบจะเคลียร์ปัญหานีไ้ม่ได้เลย เช่นทางไปถนนเข้าสู่พืน้ 

                             ที่การเกษตร ทางไปนาผมอีกแห่งหนึ่ง ถนนข้างหนึ่งมเีอกสารสิทธิ์ อีกข้างหนึ่งเป็นที่ 

                             ว่างเปล่าใช้เพื่อทำกินเฉยๆ และทางสาธารณะประโยชน์บางแห่งคับแคบมาก  ฝาก 

                             แก้ไขปัญหาดว้ยครับ 

นายประเทือง ธรรมโชติ-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน  ขอตอบ 

นายกเทศมนตรีฯ          เรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนนะครับ   ถนนเส้นนี้เป็นการก่อสร้างจาก 

                               งบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านมา 

                               สองปี ทางผูร้ับเหมาเองก็มีงบประมาณเงนิประกันสัญญาประมาณ   200,000.   

                               บาท ในส่วนของผู้ควบคุมงานมีเวลาไปดูไม่ทุกวัน อนาคตที่จะสร้างถนน คสล. สาย 

                               ต่างๆ อยากเชญิท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ว่าง หรอืพอจะมีเวลาปลีกเวลามาร่วม 

                               สังเกตการณ์ และตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างร่วมกัน   

                               ก็น่าจะดีขึน้ครับ   

   -เรื่องที่สาธารณะก็เช่นกัน ผมเองก็เป็นห่วง เพราะปัจจุบันผู้คนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น  

                                ก็มีปัญหาการลุกล้ำที่สาธารณะกันเยอะขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลเอกก็ได้รับการรอ้งเรียน 

                                และมีการเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดนิออกรางวัดที่สาธารณะให้ถูกต้องแก้ไข 

                                ปัญหาการลุกล้ำที่สาธารณะไปประมาณ  3 เคส แลว้ เหลอือีกหลายที่ที่ยังต้องทำ 

                                การรางวัดเพื่อเอาที่สาธารณะกลับมาเป็นที่สาธารณะเหมอืนเดิม เราจะลงตรวจ 

                                พื้นที่ที่เป็นปัญหาลุกล้ำที่สาธารณะ และทำการออกรางวัดใหถู้กต้องครับ  

นายมาโนช หอมวงศ์    -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ในส่วนของ 

ผอ.กองช่าง                 ถนนสายบ้านหว้ยโป่ง-บ้านน้อย ที่ชำรุดโดยหลักการในการซ่อมถนนที่ทำเสร็จ 

                               แล้วความแข็งแรงของถนนมีอยู่ในตัวอยู่แล้วหากการซ่อมแซมโดยการรื้อเนื่องจาก 

                               ปัญหาการหลุดร่อนของผวิถนนเป็นการแก้ไม่ถูกจุด การซ่อมที่ถูกต้องและได้ผลดีคือ 

                               การเอายางแอสฟัล ท์ติกมาปูทับเพิ่มเติมครับ ถ้าจะใหด้ีต้องแก้ปัญหาที่ตน้เหตุตัง้แต่ 

                               ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างครัง้แรกเพื่อให้ไม่ให้เกิดปัญหา ต่อไปก็จะกำชับ 

                               ขั้นตอนการควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพกว่านีค้รับ  
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นายประเทือง ธรรมโชติ-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ขอ 

นายกเทศมนตรีฯ           ประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 30 สงิหาคม  2564 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้าง 

                                แลนด์มาร์กของตำบลบ้านเดื่อบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขามเฒ่าบ้านหนองแต ้บริเวณ 

                                สันอ่างยาวประมาณ 700เมตร จะปลูกต้นไมเ้ป็นไม้พันธุ์ชมพูพันทิพย์ ประมาณ  

                                200 ตน้ ทางโรงงานมิตรผลสนับหนุนพันธุ์ไม้มา ระยะห่าง 5 เมตร และจะหา 

                                ต้นไม้ไปปลูกจุดระยะห่าง 5 เมตรอกีที จะหารือกันก่อนว่าจะปลูกต้นอะไร ตอนนี้ได้ 

                                ปรับเกรดใหส้วยงามแลว้ ส่งเสริมใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านเดื่อ 

   -ศูนย์ Comprehensive Community Isolation (CCI) ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดในชุมชนแบบ 

                                เบ็ดเสร็จ ของตำบลบ้านเดื่อ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยใช้ 

                                พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรบี้านเดื่อ ปัจจุบันมีผู้ป่วยประมาณ  5 คน  ส่วน 

                                ศูนย์พักคอยดูและผูป้่วยที่บ้านน้อยพัฒนา น่าจะยุบประมาณสิน้เดือนนี ้เนื่องจาก 

                                ปริมาณผูป้่วยโรคโควิดเริ่มลดลงแลว้เพื่อลดงบประมาณค่าใชจ้่าย ลดการปฏิบัติ 

                                หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผูน้ำหมู่บ้านที่ต้องไปเข้าเวรประจำศูนย์พักคอยก็ 

                                เหนื่อยล้ากัน จงึจะยุบมาเป็นจุดเดียวครับ 

   -เรื่องผูด้้อยโอกาส ขอความร่วมมอืสมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลแต่ละ 

                                ชุมชนด้วยว่ามีผู้ด้อยโอกาสและเด็กถูกทอดทิง้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลอื  ผูสู้งอายุที่ 

                                ไม่มีผูดู้แล ยังมีหลงเหลืออีกหรอืไม่  เพราะหากไม่มกีารแจ้งเข้ามาเจา้หน้าที่  

                                ผู้รับผดิชอบคณะผูบ้ริหารเองอาจไม่ทราบถึงความเดือดร้อนเหล่าน้ัน ใหแ้จง้มายัง 

                                เทศบาลเพื่อที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบจะได้ลงพืน้ที่ และหาแนวทางให้การช่วยเหลอื 

                                ต่อไป    

นายธารินทร์ งาหัตถี     -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอรายงาน 

ผอ.กองสาธารณะสุข      จำนวนผูป้่วยในศูนย์ของ CCI ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตอนนี้มีผู้ป่วย 5 ราย และ  

                                 หมอรักษาหาย 1 ราย คือ นางสาวกชกร  งาชัยภูมิ หมู่ 20 บ้านทุ่งสีดา     

                                 ตำบลบ้านเดื่อ  ตอนนีใ้ห้รถพยาบาลของเราไปส่งที่บ้านแล้ว และมีผู้ป่วย 3 รายที่ 

                                 จำหน่ายจากโรงพยาบาลภูเขียวและ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รักษาหายครบ 

                                 3 ราย   1.นางน้ำพริก  เค้าโนนกอก หมู่ 18 บ้านบึงมะนาวพัฒนา  

    2.นางนิตยาพร ดลประสิทธิ์ หมู่ 6 บ้านหัวโสก 

    3.นายพิเชษฐ์  อ้วยมะเดื่อ หมู่ 1 บ้านเดื่อ  
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                                 3 รายนั้น รับกลับมาจากโรงพยาบาลไปส่งที่บ้านแล้ว ส่วนวันนี้ตอนบ่ายต้องรอ 

                                 ทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าจะมีผู้ป่วยเข้ามาอยู่ทีศูนย์เราอีกกี่ราย ในส่วนของศูนย์ CI  

                                 ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ผมขออนุญาตทางสภาฯ ขอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล 

                                 ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมอยู่เวรตอนเย็น ครับ 

   -จากที่เราได้จัดประชุม ศปกต.บ้านเดื่อ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้ขอรายชื่อ 

                                 ผูใ้หญ่บ้าน ขอรายชื่อ อสม. รายชื่อ อปพร. เพื่อทำคำสั่งแต่งตั้งใหป้ฏิบัติหน้าที่ 

                                 ประจำศูนย์ CCI ส่วนที่ผ่านมาได้รับความร่วมมอืจาก อสม.มาอยู่เวรตอนกลางวัน  

                                 ส่วนตอนกลางคนืจะมีทางกองสาธารณสุขและ รพ.สต.ทั้งสองแห่งจัดเวรมาประจำ 

                                 ศูนย์ CCI ในช่วงกลางคนื  ทีมพยาบาลจะมาอยู่จนถึง 2 ทุ่ม ต่อจากนั้น จะไห้หน่วย 

                                 กู้ชพีมาอยู่เวร ตอนนีไ้ด้ปรับเวลาให้หน่วยกูชีพมาอยู่เวรด้านหลังศูนย์ CCI ส่วนเวลา 

.                                กลางวัน จะเป็น อสม. กำนันผูใ้หญ่บ้าน พนักงานเทศบาล สับเปลี่ยนกันไป จึงขอ 

                                 อนุญาตใส่รายชื่อทำคำสั่งเสนอท่านนายกสั่งการใหป้ฏิบัติหน้าที่เลยนะครับ   ส่วน 

                                 เวลาในการอยู่เวร ช่วงเช้า เวลา 08.0-16.30 ช่วงบ่าย 16.30-22.30น.   

นายสุเทพ ผลกุศล -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2       ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ผมมี ข้อหารอืจะฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังท่าน 

                                 นายกเทศมนตรีดังนี้ครับ 

   1.เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ผ่าน 

                                 ความเห็นชอบจากสภาฯให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

                                 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแลว้ ขอแสดงความยินดีดว้ยและขอให้ทางคณะ 

                                 ผูบ้ริหารได้ใช้งบประมาณของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีประสิทธิภาพ และ 

                                 ประสิทธิผล และบริหารงานด้วยความโปร่วงใสบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อประโยชน์สุข 

                                 ของประชาชนตำบลบ้านเดื่อครับ  

   2.อยากใหป้รับปรุงแก้ไขหอ้งนำ้ด้านทางทิศตะวันออกอาคารสำนักงานเทศบาล 

                                  ตำบลบ้านเดื่อใหม่ เนื่องจากมีสภาพที่เก่ามาก และภูมิทัศน์แลดูไม่เหมาะสม ขอ 

                                  นำเสนอหารอืเพื่อหาแนวทางแก้ไขครับ 

   3.เรื่องตลาดสดบ้านเดื่อ การปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ก็ยังเหมอืนเดิม สายไฟฟ้าระโยง 

                                  ระ ยางแลดูไม่สวยงาม  แลดูไม่ปลอดภัย ก่อนที่จะชำรุดไปมากกว่านี้ เพราะพืน้ที่ 

                                  ตลาดสดเราสร้างจากงบประมาณที่สูงมาก และหอ้งน้ำ ก็สร้างมานาน อยากใหม้ี 

                                  การใชส้อยพืน้ที่ตลาดสดให้เกิดประโยชน์ ครับ  

   4.เรื่องขยะบ้านหนองแต ้หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 17 ตอนนี้ความคบืหน้าเป็นอย่างไรบ้าง  

                                  ทางผู้ใหญ่บ้านฝากประสานมาแจ้งเรียนถามครับ เพราะขยะตอนนีเ้ยอะมาก  
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   5. เรื่อง ถนน คสล. ที่มกีารก่อสร้าง ผมได้รับการหารือจากผู้ใหญ่บ้านหลายท่าน  

                                   อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ขัน้ตอนการดำเนินการก่อสร้าง ถนน  

                                   คสล.ต่างๆ เหมอืนเมื่อก่อน ไม่ทราบว่าจะทำได้หรอืไม่ เพื่อประโยชน์ในการ 

                                   สอดส่อง หรอืช่วยตรวจสอบการดำเนินการด้วยกันครับ  

   6.เรื่องรัว้บ้านหนองแต้หมู่ 5 ที่ลำ้ที่สาธารณะประโยชน์ จะดำเนินการแก้ไขปัญหา 

                                  อย่างไร ขอเรยีนถามครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน  สำหรับ 

นายกเทศมนตรีฯ           เรื่องการลุกล้ำที่สาธารณะ ขอให้มตี้นเรื่องเข้ามายังเทศบาลได้เลยนะครับ เนื่องจาก 

                                หากไม่มผีูแ้จง้เข้ามาทางเทศบาลไม่ทราบ ปัญหา ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  

                                หรอืผูน้ำชุมชนทราบนะครับ  เพราะเบือ้งต้นทางหมู่บ้านเองม ีผูน้ำหมู่บ้าน และ 

                                คณะกรรมการหมู่บ้านที่จะช่วยเทศบาลกลั่นกลองปัญหา หรือแก้ไขปัญหาการตก 

                                ลงกันในเบือ้งตน้ก่อน หากตกลงกันไม่ได้ก็ทำหนังสือแจ้งเข้ามาเพื่อเทศบาลจะได้ 

                                แต่งตัง้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาใหถู้กต้องตามหลักกฎหมายตามขั้นตอน   

                                ต่อไปครับ 

   -ตอบข้อซักถามเรื่องหอ้งน้ำเป็นอีกเรื่องที่ทางคณะผูบ้ริหารชุดนีพ้ยามจะยกระดับ  

                                มีแขกมาเทศบาลก็ต้องเข้าห้องนำ้ก่อนอันดับแรกต้องสะอาดเพราะเวลา ก็จะ 

    พยายามยกระดับเท่าที่งบประมาณเรามีครับ 

   -เรื่องทางสาธารณะประโยชน์ที่มีตน้ไม้รกทึบก็ได้สั่งการงานป้องกันใหไ้ปดำเนนิการ 

                                ตัดออกให้สวยงาม เพราะช่วงหน้าฝนงานดับไฟจะไม่มี ก็จะมีเวลาไปตัดแต่งกิ่งไม้ที่ 

                                กีดขวางถนนสาธารณะออกครับ  ก็จะดำเนินการบ้านเดื่อ หมู่ 1 กับบ้านเดื่อหมู่ 16  

                                ก่อน แล้วจะค่อยๆขยายพืน้ที่ดำเนนิการต่อไปครับ 

นายธารินทร์  งาหัตถี   - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอตอบ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ      คำถามที่ท่าน สท.ถามมาเรื่องการจัดเก็บขยะ หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 17 จะเป็นขยะ 

                                 อิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก โฟม ที่ประชาชนหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 17 นำมา 

                                 ประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ตอนนี้ เราได้เชิญประชุมผูป้ระกอบการมา 2  

                                 ครั้ง เพื่อมาพูดคุยในรายละเอียดในการกำจัดขยะ เรื่องการดูแลเรื่องกระกอบธุรกิจ 

                                 ของตนเอง ตอนแรกผู้ประกอบการมาขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ. 

                                 สุขภาพ เราดูแล้วว่าจะเกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการรอ้งเรียน และสุ่มเสี่ยงต่อข้อ 

                                 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางที่ประชุมคณะผูบ้ริหารก็มาประชุมกับทางผู้ประกอบการ  

                                 ใหท้างหมู่บ้านทั้ง 2 สองหมู่ ไปประชาคมว่าราษฎรในหมู่บ้านมคีวามเห็นชอบ หรอื 

                                 เห็นดว้ยกับผูป้ระกอบการเหล่านี้ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหนังสือประชาคม 

                                 หมู่บ้านมาให้ทางเทศบาลเพื่อยืนยันเสียงส่วนมากที่ยินยอมให้ประกอบกิจการที่เป็น 
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                                 อันตรายต่อสุขภาพ ภายในชุมชน เราจึงไม่สามารถอนุญาตและดำเนินการในส่วนที่ 

                                 เกี่ยวข้องได้  เพราะตามข้อกฎหมายในการประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อ 

                                 สุขภาพภายในชุมชนต้องได้รับความเห็นชอบจากคนในชุมชุน ไม่ต่ำกว่า 70 % ของ 

                                 ประชากร ที่ประชุมเลยหาทางออกช่วยเนื่องจากประชาชนได้ดำเนินการประกอบ 

                                 กิจการเพื่อสร้างรายได้จำนวนหลายราย เราก็เลยมาจำกัดว่าการเผาขยะหา้มไป 

                                 เผาขยะในที่สาธารณะ หรอืแมก้ระทั้งในที่ของตนเอง เพราะจะก่อใหเ้กิดควัน หรือ 

                                 มลพิษต่อชุมชน เทศบาลจึงอนุญาตให้นำเศษโฟม เศษพลาสตกิไปเผาทำลายที่   

                                 เตาเผาขยะเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โดยใหห้ัวหน้าทีมผู้ประกอบการเอาขยะไปเผา 

                                 เองที่เตาเผาขยะเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ และจัดเวรกันว่าใครจะเอาไปเผาวันไหน  

                                 โดยเผาหลังจากเวลาที่พนักงานขยะดำเนินการเผาขยะของทางเทศบาลเสร็จแล้ว  

                                 คือช่วงเวลาบ่ายๆ ครับ  

ที่ประชุม  -เข้าใจในคำชีแ้จงของคณะผูบ้ริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้กล่าวไว้ 

นายไพศาล เกษมสุข   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรตีำบลบ้านเดื่อและ เจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้องที่ตอบข้อ 

ประธานสภาฯ               ซักถามของสมาชิกสภาฯ ครับ  มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่ครับ  

                                 หากไม่ม ี  ผมขอปิดประชุมครับ     

                               -ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

                       (ลงชื่อ)   ขวัญเรอืน ตาปราบ  ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

                                                                  (นางสาวขวัญเรอืน  ตาปราบ)     

                เลขนุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

 
 

(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) 

        ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

  



       

 

                                                         

 

 

  


