
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

ผู้มาประชุม  
 1  นายรัตนชัย   เหล็กคง   ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

2. นายเชาว์   ปลอดภัย  รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
3. นางภัทราวรรณ เนียมแทน    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
4. นายณัฐวัฒณ์   พัชรธนาวัฒณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 

 2. นางรจนา    อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 
 3. นางสาวชญาภา   พันธ์อุโมงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 
 7. นายแสวง   ใสศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 8. นายทินกร  เตโชสถิรกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 9. นางจรัสศรี  วงศ์จันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 10.นายภาณุพงษ ์ บัวผัด   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 11.นางสาวจินดาภรณ์   เคลื่อนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 12.นายประเสริฐ อินทร์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2  
ผู้ลาประชุม 
  - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายยรรยง   อุ่นใจ    นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง   
 2. นายองอาจ   อินทอง    รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง  
 3. นางสาวธัญญาภรณ์  เกตุจง   รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง  
 4. นางประนอม   เมฆขจร   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
 5. นายกฤษณตานนท์  ใสส่อง   เลขานุการนายกเทศมนตรี   
 6. นายนวรัฐ  โสตถิถาวร  ปลัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
 7. นายอนุวัฒน์  ศิร ิ   ผู้อำนวยการกองช่าง 
 8. นางมลทิรา  ปาโส   ผู้อำนวยการกองคลัง 
 9. นายพีรพัฒน์   พีรพัฒน์สกุล  หัวหน้าสำนักปลัด 
 10. นางสาวฐิติรัตน์ ศรีนวล   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

11. นางสาวนัยน์ปพร เจริญพัฒนเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
12. นางสาวภัทรานิษฐ์  กันทะ    จ้างเหมาบริการ 
13. นางสาวกาญจนา   สามหล้า   จ้างเหมาบริการ 
14. นางสาวกมลทิพย์  ศิลปชัย   จ้างเหมาบริการ 
15. นางสาวกานต์ธิดา พรมมินทร ์  จ้างเหมาบริการ 
16. นายกัณฐณัฎฐ์ แสนแก้วกาศ  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนสมาชิก  
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ผู้มาประชุมในครั้งนี้ 

นางภัทราวรรณ เนียมแทนขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งมาประชุม ทั้งหมด ๑1 ท่าน ถือว่าครบ 
เลขานุการสภาฯ  องค์ประชุมแล้ว จึงสามารถดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้ 

นายรัตนชัย เหล็กคง กล่าวสวัสดีและกล่าวต้อนรับทุกท่านในการประชุมสภาฯ และเริ่มดำเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายรัตนชัย เหล็กคง กระผมได้เข้าร่วมการประชุมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เกี่ยวกับ 
ประธานสภาฯ ประธานคณะกรรมการกลาง ผู้แทนในการพัฒนา จึงได้คัดเลือกคณะกรรมการสภา

เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ คือ  1. นายสมคิด เลิศเกียรติดำรง ประธานสภาเทศบาล
ตำบลหนองป่าครั่ง  ,2. นางสาวบงกช ศิวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ทั้งสองท่านนี้ ได้คัดเลือกเป็นผู้แทนของสภาเชียงใหม่ครับ  

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมหากท่านใดจะเสนอแก้ไข/เพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมก็ให้เสนอต่อที่ประชุม  

ที่ประชุม - ไม่มี 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอมติที่ประชุมสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี
3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ด้วยมติ 

  - รับรองรายงานการประชุม  11  เสียง 
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม  –  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง     
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  กระทู้ถาม (ถ้ามี)  

ที่ประชุม - ไม่มี 

 
 
 



3 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 

ที่ประชุม - ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

นายรัตนชัย เหล็กคง 1.พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตการให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ประธานสภาฯ เพ่ือจัดทำท่ีดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)    

อ้างถึงหนังสือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด  ที่ ชม.0023.3/ว26534 ลง
วันที่  27 สิงหาคม  2564 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ในการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2564  คณะกรรมการฯได้มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการพิจารณาคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ทั้งนี้ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตตามระเบียบคณะกรรมการการใช้ประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 ให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วหรือตามเวลาที่กำหนดและให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกกับ
เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้และจังหวัดในการดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจ้งเรื่องดังกล่าวครับ  
 

นายอนุวัตน์ ศิริ  กล่าวสวัสดีและกล่าวต้อนรับทุกท่านในการประชุมสภาฯ  โดยให้สภาเทศบาลตำบล 
ผู้อำนวยการกองช่าง จอมแจ้งพิจารณาความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้

จะออกใบอนุญาตให้ โดยให้ตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวตามเอกสารที่แนบให้นะครับ 
ถ้ารายชื่อตกหล่นให้แจ้งได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ   

 
นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 
 
นายเชาว์ ปลอดภัย  ถ้าวันนี้ให้ความเห็นชอบสภาแล้ว จังหวัดจะดำเนินการต่อไปอย่างไรครับ 
รองประธานสภาฯ 
 
นายอนุวัตน์ ศิริ  คณะกรรมการจังหวัดฯอยากได้มติที่สภาก่อนครับ แล้วจะออกใบอนุญาตให้ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ     11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     –  เสียง 
   - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
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นายรัตนชัย เหล็กคง 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภาฯ  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ         

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 
89 
2.1 โครงการจ้างเหมาติดตั้ งชุดโคมไฟส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์       
ขนาด 30 วัตต์ จำนวน  16 ชุด งบประมาณ 500,000.- บาท  
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้งชี้แจ้งเรื่องดังกล่าวครับ 

 
นายยรรยง อุ่นใจ  ตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินจ่ายขาดสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา 
นายกเทศมนตรีฯ  ชาวบ้าน ได้โอนงบประมาณปี 2564 นำมาจัดทำโครงการไฟฟ้าแสงสว่างระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 18 ชุด ตอนนี้ได้ทดสอบเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องที่
แต่ละหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  2 ชุด ตอนนี้เราจะขอจ่ายขาดเงินสะสมอีกรอบในการ
ทำโครงการฯระยะที่ 2 งบประมาณ 500,000 บาท โดยคำนึงถึงเส้นทางเชื่อม 
แม่ขะจาน ปางเปา ห้วยไร่  ทางเชื่อมสะพานหนองโค้ง บายพาส ทุ่งสีทอง เส้นคัน
คลองชลประทาน เพราะไม่มีแสงสว่างในเส้นทาง เพ่ืออำนวยความสะดวกให้
ประชาชนได้สัญจรไปมา แล้วสมาชิกสภาฯ ม.6 ได้เสนอทางเส้นคันคลองร่ำเปิงนะ
ครับเพ่ือตั้งจุดไฟแสงสว่าง 

 
นายแสวง ใสศรี  ในเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม เอาลงไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเดียวเหรอครับกระผมอยาก 
สมาชิกสภาฯเขต 2  เสนอในเรื่องการทำส่วนอ่ืนในเรื่องโครงการสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ประปา           

น้ำบริโภค เพราะทุกวันนี้เขต 2 แต่ละหมู่บ้านยังมีการขอน้ำจากเทศบาลอยู่ครับ  
ขอฝากพิจารณาด้วยนะครับ  

 
นายยรรยง อุ่นใจ  เรื่องเงินจ่ายขาดสะสมเราต้องกันเงินไว้อยู่แล้วครับ ไม่ได้เอาไปใช้ในส่วนไฟฟ้า 
นายกเทศมนตรีฯ แสงสว่างหมดครับ เพราะว่าต้องกันเงินเกี่ยวกับภัยพิบัติสามารถดำเนินการได้ทัน

ครับ  ถ้าถามว่าใช้ได้ไหม ได้ครับ แต่ผู้บริหาร สภาเทศบาลฯ จะได้ประโยชน์มาก
น้อยเพียงใด คุ้มค่าไหม ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 
นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ     11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     –  เสียง 
   - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
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นายรัตนชัย เหล็กคง 3.พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.  
ประธานสภาฯ หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง (รถตู้) )  ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ  
นางมลทิรา ปาโส ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของ 
ผู้อำนวยการกองคลัง  ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ 
จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มี
ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท.เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมี
ความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเรื่องดังกล่าว  

 
นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 
 
นายแสวง ใสศรี  ในเอกสารเห็นมีผู้บริจาค 1 คน แล้วคนอ่ืนที่เขาบริจาคยังไม่เห็นมีรายชื่อครับ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายรัตนชัย เหล็กคง ในเรื่องการบริจาครถตู้ คือรถตู้คิดเป็นมูลค่าออกมาครับ เป็นจำนวนเงินครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายยรรยง อุ่นใจ  การรับมอบรถตู้ ท่านอ่ืนที่ไม่ได้มอบชื่อมา คือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถ  ส่วนคนที่มี 
นายกเทศมนตรีฯ ส่วนร่วมคือ ผมมีแนวคิดที่แสดงถึงทุกท่านได้มีส่วนร่วมถ้าทำให้รถเป็นสภาพที่

เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งผู้ป่วยแล้ว ทางผู้บริหารมีแนวทางในการจัดการเองครับ  
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ     11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     –  เสียง 
   - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
 
 
นายรัตนชัย เหล็กคง 4. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขุดลอกแม่น้ำปิง เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ 
ประธานสภาฯ อุทกภัย บ้านหนองโค้ง หมู่ที่  4 ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง 

          ชี้แจ้งครับ  
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    นายยรรยง อุ่นใจ  การขุดลอกฝั่งน้ำปิง หมู่ที่ 1 บ้านหนองมะจับ ขอความร่วมมือในพ้ืนที่บ้านหนองโค้ง  
นายกเทศมนตรีฯ ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดยหมู่ที่ 1 บ้านหนองมะจับได้รับผลกระทบน้ำ

กัดเซาะตลิ่ง  โดยขอความร่วมมือขุดลอกทางฝั่งบ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 4 ให้น้ำเปลี่ยน
ทิศทาง ที่ไม่กระทบฝั่งแม่แฝก บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 1 ส่วนการพิจารณาความ
เห็นชอบ บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 1 ได้ขอมาทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองโค้ง  
โดยได้ประชุมประชาคม หมู่บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 4 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 มติ
เห็นชอบขุดลอกได้ ซึ่งการดูแล จะขึ้นอยู่กับกรมเจ้าท่าที่จะพิจารณาต่อไป การขุด
ลอก การออกแบบกำหนด มีพ้ืนที่ขอบเขตชัดเจน มีแบบปริมาตรของทราย 
ผู้ประกอบการจะดำเนินการได้ ต้องมีคณะกรรมการตรวจรับ การรับมอบโครงการ
ขุดลอก  โดยการคิดอัตราส่วนออกมา แล้วส่วนผู้ประกอบการนำไปใช้ โดยเป็น
รายได้ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง น่าจะไม่เกิน 28 บาทตามระเบียบที่กำหนดไว้  

 
นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 
นายแสวง ใสศรี   มติที่ประชุมของหมู่ที่ 4 เห็นชอบแล้วคนที่อยู่ใกล้น้ำปิงเขาได้เห็นชอบไหมครับ 
สมาชิกสภาฯเขต 2  ผู้ประกอบการได้คำนึงเขตการขุดลอกไหมครับ ได้ประสานพ้ืนที่ข้างเคียง ถ้าเกิด

ปัญหามาทางสภาฯจะได้รับผิดชอบนะครับ ฝากไว้พิจารณาด้วยครับ 
 
นายอนุวัฒน์ ศิริ  ขอชี้แจงในเรื่องขุดลอกน้ำปิงนะครับ อาณาเขตกรมเจ้าท่าจะเป็นคนกำหนด  
ผู้อำนวยการกองช่าง แล้วระยะห่างจากพ้ืนที่ใกล้เคียง กรมเจ้าท่าได้เข้าตรวจสอบและกำหนดไว้แล้วครับ 

ไม่กระทบแน่นอนครับ โดย กว้าง  20 - 45 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาณ 
13546.10 ลูกบาศก์เมตร กรมเจ้าท่าได้เขียนแบบมาให้แล้ว โดยส่งให้ทางเทศบาล
ตำบลแม่แฝกขออนุมัติจากเทศบาลฯ มาประกอบด้วย ถ้าได้ดำเนินการครบแล้ว    
ทางกองช่างเทศบาลตำบลจอมแจ้งจะได้ส่งเอกสารให้กรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่าก็จะ
ได้มาตรวจอีกรอบ แล้วกรมเจ้าท่าจะเสนอเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการจั งหวัดเชียงใหม่  
ถ้าผู้ ว่ าฯออกใบอนุญาตแล้ว จึ งจะเรียกผู้ประกอบการเข้ าทำสัญญาครับ 
ค่าธรรมเนียมที่ผู้รับเหมา/ผู้ประกอบการ ต้องจ่ายให้เทศบาล ประมาณ 28 บาทต่อ
คิวครับ  

นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ     10  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ    1  เสียง 
   - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอให้นายกฯชี้แจงแนวทางเรื่องอ่ืนๆ ครับ 
ประธานสภาฯ            
 
นายยรรยง อุ่นใจ  1.ทางทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จะจัดทำเสื้อทีมของเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ จอมแจ้ง ได้สอบถามมาแล้ว ราคาประมาณ  300  บาท เดียวจะรอคุยกับอีกรอบ

นะครับ 
 
นายแสวง ใสศรี   เรื่องเสื้อทีมนะครับ กระผมขอเสนอว่าเป็นชุดซาฟารีดีกว่านะครับ เพราะว่าสามารถ 
สมาชิกสภาฯเขต 2 ใส่ได้ท้ังงานพิธีการและทางการนะครับ ดูแล้วจะเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ  
 
นายยรรยง อุ่นใจ  ขอบคุณครับ ที่เสนอมาเป็นแนวทางท่ีดีครับ ไว้พิจารณากันอีกรอบนะครับ   
นายกเทศมนตรีฯ 2.กระผมอยากให้สภาฯพิจารณาในเรื่องการจัดทำความสะอาดภายในบริเวณ

สำนักงาน อาจจะเป็นเดือนละ  1 ครั้ง ในวันหยุดราชการนะครับ  เดี๋ยวจะต้องดูอีก
ที ว่าที่ไหนปรับปรุงหรือแก้ไขนะครับ  

 
นายรัตนชัย เหล็กคง       หัวหน้าส่วนราชการ มีใครสอบถามหรือมีข้อเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  
ประธานสภาฯ           
 
นางมลทิรา ปาโส  อาทิตย์ที่แล้วได้ลงพื้นที่เก็บค่าขยะประจำเดือน บางหมู่บ้านอาจจะติดขัดบ้าง  
ผู้อำนวยการกองคลัง อาจจะเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง บางหมู่บ้านให้ความสนใจใน

การชำระค่าธรรมเนียมขยะ ชำระเป็นรายปี ราย 6 เดือน และรายเดือน ได้รับฟัง
ปัญหา การตอบโต้ของชาวบ้านด้วยคะ ขอฝากท่าน สมาชิกสภาฯ เดือนต่อไป ช่วย
ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านให้ด้วยนะคะ อาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในครั้งต่อไป 
ขอบคุณคะ 

 
นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล ในเรื่องการทำงานทางสำนักปลัดพร้อมที่จะทำงานตามนโยบายของผู้บริหารครับ 
หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมที่จะทำงานกับสมาชิกสภาฯทุกท่านนะครับ ซึ่งการทำงานในสำนักปลัด เน้นใน

การพัฒนาตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย ถ้ามีงานไหนที่ขาดตกบกพร่องขอให้แจ้ง
กระผมด้วยนะครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับเรื่องที่นายกเทศมนตรีว่า ให้พัฒนา 
ปรับปรุงเทศบาลฯ เป็นเรื่องที่ดีในการจัดทำในวันหยุดราชการ ซึ่งที่ผ่านมา  ถ้า
ว่างเว้นจากภารกิจงาน กระผมก็พยายามปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลฯ 
สำนักงาน ร่วมกับกองอ่ืนนะครับ แต่ก็ยังมีหลายจุดที่เราต้องปรับปรุงแก้ไข ให้ดี
ยิ่งขึ้นครับ ในรอบหน้า มีการคุยกันว่าจะทำโซนข้างหลัง  ทำแนวรั้ว ให้เป็นสัดส่วน 
คงจะเริ่มอาทิตย์หน้า ขอบคุณครับ 

 
นายแสวง ใสศรี   ขอเสนอในเรื่องการเก็บขยะนะครับ  บ้านห้วยไร่อยากให้เข้าเก็บวันประชุมประจำ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เดือน วันอาทิตย์ เพราะว่าวันจันทร์-ศุกร์ เขาไปทำงานกันครับ เรื่องนี้คือเสนอแนะ

นะครับ ไว้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล ขอพูดเรื่องส่งข้าวกล่องผู้กักตัว โควิด-19  นะครับ  ตอนนี้เราได้ส่งข้าว ให้ทุกวันๆ 
หัวหน้าสำนักปลัด  ละ 3 มื้อ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค - 5 พ.ย 2564 จำนวน 21 ราย  

  วันที่ 6 - 12 พ.ย 2564  จำนวน 21  ราย   
เบิกเป็นจำนวนเงิน  21,136 บาท  

  วันที่ 14 - 18 พ.ย 2564  จำนวน 12 ราย 
  วันที่ 19  พ.ย. 2564  จำนวน  23  ราย   
เดี๋ยวจะต้องประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอีกทีนะครับกับส่วนปกครอง 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เพราะยอดผู้กักตัว มีเพ่ิมมีลดจำนวนในแต่ละวันครับ ส่งผลใน
เป็ นภาระทางงบประมาณ  ซึ่ งไม่ รู้ ว่ าสถานการณ์ โควิด  19  จะยุติ เมื่ อ ใด          
ขอบคุณครับ  

 
นายเชาว์ ปลอดภัย  การใช้สนามเด็กเล่นที่สนามบ้านแม่ขะจาน อยากทราบว่าถ้าเรางดใช้สนามก่อน  
รองประธานสภาฯ  เป็นไปได้ไหมครับ  เพราะว่าเด็กที่อ่ืนเข้ามาเล่นบอล แต่ไม่ปิดไฟ แล้วมั่วสุมสูบบุหรี่

กันครับ  
 
นายยรรยง อุ่นใจ  เรื่องการใช้สนามกีฬา ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด-19  ถ้าเป็นไปได้ก็ปิดไปก่อนครับ แต่ถ้า  
นายกเทศมนตรีฯ ในอีกมุม ก็กลัวจะม่ัวสุมที่อ่ืนครับ อย่างน้อยเขาก็เล่นกีฬากันอยู่  ยังไงให้ประสาน

กับผู้ใหญ่บ้านดูนะครับ  ในเรื่องการใช้สนาม การปิด-เปิดไฟครับ  

นายรัตนชัย เหล็กคง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงให้ที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมลงมติ 
 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 

ปิดประชุม   11.00 น.  
         

  
 

 
 
 
(ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (นางภัทราวรรณ เนียมแทน)      
             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
  

  
 (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

        (นายรัตนชัย เหล็กคง) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
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