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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
วันที่  28  มิถุนายน  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมใบบุ่น  เทศบาลต าบลโพน  อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                      *************************************** 
       ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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นายจันทา   พันภู 
นายเสริมศักดิ์  ราชติกา 
นายเสถียร   สุภาร ี
นายฮ้อย   คงอาษา 
นายบุญศิล   อิงภู 
นายวร   โพนะทา 
นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล 
นายสมพร   ภูจันหา 
นายสําลี   ศรีบัว 

ประธานสภาเทศบาลตําบลโพน 
รองประธานสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 

จันทา   พันภู 
เสริมศักดิ์  ราชติกา 
เสถียร   สุภาร ี
ฮ้อย   คงอาษา 
บุญศิล   อิงภู 
วร   โพนะทา 
ศักดิ์สิทธิ์   ลามุล 
สมพร   ภูจันหา 
สําลี   ศรีบัว 

       ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสัมนัก   ปัสสะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน ลากิจ 
2 นายพล   พะธุระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน ลาปุวย 

      ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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11 

นางณฐอร   การถัก 
นายพลชนะ   ยี่สารพัฒน์ 
นางสาวภัทราพร   โพนะทา 
นายทรงวุฒิ   ลังภูรี 
นายศรีประวัติ   วิลาศรี 
นางวิริยา   ศรีบัว 
นางสาวปภาวรินท์   ภูมิสาตร ์
นางวันนิตย์   ราชติกา 
นายสมจิตร   ปัสสะ 
นายสุรศักดิ์   คณาจันทร์ 
นางวันดี   ยุระตา 

ปลัดเทศบาลตําบลโพน 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝุายอํานวยการ 
นักบริหารงานช่าง 
หน.ฝุายบริหารงานการศึกษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 

ณฐอร   การถัก 
พลชนะ   ยี่สารพัฒน์ 
ภัทราพร   โพนะทา 
ทรงวุฒิ   ลังภูร ี
ศรีประวัติ   วิลาศรี 
วิริยา   ศรีบัว 
ปภาวรินท์   ภูมิสาตร์ 
วันนิตย์   ราชติกา 
สมจิตร   ปัสสะ 
สุรศักดิ์   คณาจันทร์ 
วันดี   ยุระตา 

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 
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นายสําลี   ศรีบัว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภา ฯ   พ.ศ. 2547  หมวด  2  ข้อ  21  และมติการประชุมสภาเทศบาลตําบล
    โพน  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่   
    4  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2561  ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาล
    ตําบลโพน  มีมติในการกําหนดการประชุม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  
    ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่  1  มิถุนายน  2562  ถึงวันที่  
    30  มิถุนายน  2562  โดยมีกําหนดไม่เกิน  30  วันนั้น  เพ่ือให้การ 
    ดําเนินกิจการต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  ตามข้อระเบียบ  
    กฎหมาย  เทศบาลตําบลโพน  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  
    สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่  
    28  มิถุนายน  2562  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม
    ใบบุ่นเทศบาลตําบลโพน     

นายจันทา   พันภู  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  
ประธานสภา ฯ   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2562  วันที่  
    28  มิถุนายน  2562 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายจันทา   พันภู  -  ช่วงนี้ได้ลงลูกรังซ่อมแซมถนนลําเลียงการเกษตร  ตั้งแต่วันที่  25 – 26  
ประธานสภา ฯ   มิถุนายน  2562  ใช้งบประมาณ  290,000.-  บาท  และกลบขยะก็ได้
    ดําเนินการเสร็จแล้ว  ใช้งบประมาณ  38,000.-  บาท  ก็ขอขอบคุณ 
    สมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยกันทํางานครับ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  สมัยประชุม 
    สามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  22   
    เมษายน  2562 

    ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครับ 

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน  ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม 
    เรียบร้อยแล้ว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  8  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
รองประธานสภา ฯ  หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 
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    1.  ขอสอบถาม  การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพน  เรื่อง     
    การบริหารกิจการประปา  พ.ศ. 2561  จะเริ่มใช้เมื่อไรครับ  อยากให้
    ประชาชนชาวบ้านโพน  ได้เข้าใจระบบ  ระเบียบมากข้ึน 

    2.  เรื่อง  สนามฟุตซอล  ซึ่งเราเคยได้นําเข้าที่ประชุมสภา ฯ  แล้ว  ว่าจะ
    ปรับปรุงแก้ไขพ้ืนสนามให้เป็นยางมะตอย  ขณะนี้ได้ดําเนินการไปถึงไหน
    แล้วครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
นักบริหารงานช่าง  หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ   

    1.  เรื่อง  การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพน  เรื่อง  การบริหาร
    กิจการประปา  พ.ศ. 2561  ซึ่งเราได้ขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ
    แล้ว  และเห็นชอบให้ใช้ได้แล้ว  ตั้งแต่วันที่  24  สิงหาคม  2561       
    ซึ่งเทศบัญญัตินี้  มี  11  หมวด  38  ข้อ  แต่มี  1  ข้อ  ที่ยังหาข้อสรุป
    ไม่ได้  คือ  ข้อ  37  ให้  วัด  มัสยิส  สถานที่ประกอบศาสนพิธีที่มี 
    ใบอนุญาต  ให้ได้รับสิทธิชําระค่าน้ําประปาในอัตราเพียงครึ่งหนึ่งของ     
    ค่าน้ําประปาต่อเดือน  ซึ่งต้องหารือกันก่อนครับ  และข้อมูลที่ให้พนักงาน
    ไปติดมาตรมิเตอร์แต่ละวัดกับสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวา    
    บ้านโพนกาฬสินธุ์  จํากัด  ซึ่งมิเตอร์ตัวนี้เป็นมิเตอร์ขนาด  2  นิ้ว  และได้
    ไปตรวจสอบเมื่อเช้านี้  วัดโพธิ์ศรีวิลัย  ใช้ไปแล้ว  485  ลูกบาตรเมตร  
    ซ่ึงติดตัง้เม่ือเดือนเมษายน  ส่วนวัดโพธิ์ชัย  ใช้ไปแล้ว  23  ลูกบาตรเมตร  
    วัดปุารังสีปาลิวัณ  ใช้ไปแล้ว  18  ลูกบาตรเมตร  แต่ไม่แน่ใจว่าในวัดได้ใช้
    น้ําบาดาลด้วยไหม  ส่วนสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
    กาฬสินธุ์  จํากัด  ใช้ไปแล้ว  23  ลูกบาตรเมตร  ซึ่งก็ต้องปรึกษาหารือกัน
    ก่อนว่าจะยึดตามเทศบัญญัตินี้เลยไหม  ถ้าตามนั้นก็ใช้ได้เลยครับ  เดี๋ยวผม
    จะแจกเอกสารเทศบัญญัติประปา  ให้ทุกท่านได้เอาไปศึกษาพิจารณาอีก
    ทีนึงแล้วค่อยหาข้อสรุปกันอีกทีครับ  

    2.  เรื่อง  ปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอล  ซึ่งเราได้ผู้รับจ้างและทําสัญญาแล้ว  
    งบประมาณ  490,000.-  บาท  ลักษณะจะเป็นการซ่อมแซมพ้ืนยาง 
    สังเคราะห์  และได้สอบถามผู้รับจ้าง  แจ้งว่าถ้าไม่มีฝนตกประมาณ       
    15  วันก็เสร็จ  และพ้ืนจะต้องแห้งสนิทถึงจะทําได้  แต่ก็มีข้อห้ามว่า     
    เมื่อทําสนามเสร็จแล้ว  ห้ามรถขึ้นเด็ดขาด  เพราะจะทําให้เสียดสีกับพ้ืน
    ยางจะทําให้พื้นสนามร้อน  และห้ามใช้รองเท้าสตาร์ทที่เป็นปุุม  เมื่อเราทํา
    เสร็จต้องมีการประชาสัมพันธ์ด้วยครับ 

นายบุญศิล   อิงภู  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ   

    -  เมื่อเราใช้เทศบัญญัติประปา  ค่าน้ําจะเพ่ิมข้ึนไหมครับ 
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นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโพน  เรื่อง  การบริหารกิจการประปา  พ.ศ. 
นักบริหารงานช่าง  2561  จากปกติอัตราค่าน้ําประปา  หน่วยละ  4.-  บาท  ก็ปรับเพ่ิมขึ้น
    เป็นหน่วยละ  5.-  บาท , ค่าบํารุงมิเตอร์  (มาตรวัดน้ํา)  มิเตอร์ละ      
    10.-  บาทต่อเดือน  และค่าบํารุงมิเตอร์  (มาตรวัดน้ํา)  ขนาด  1  นิ้วขึ้น
    ไป  มิเตอร์ละ  20.-  บาทต่อเดือน 

นายบุญศิล   อิงภู  ถ้าเราจะเก็บค่าน้ําเพ่ิมขึ้น  เราจะต้องบริหารจัดการน้ําประปาของเราให้ดี
สมาชิกสภา ฯ   ขึ้นกว่าเดิมครับ  เพราะกระแสที่ชาวบ้านแจ้งมา  คือ  น้ําประปามักมี 
    ปัญหาขุ่น  มีกลิ่น  ตกตะกอน  เราต้องแก้ไขในส่วนนี้ด้วย  และถ้ามีการ
    ปรับเปลี่ยนก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบเตรียมพร้อมกับ  
    กฎ  ระเบียบตัวใหม่ด้วยครับ 

นายสําลี   ศรีบัว   เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
เลขานุการสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  ขอสอบถามในปีงบประมาณ  2562  มีโครงการที่จะขุดลอก  ล้างราง
    ระบายน้ําไหมครับ  เพราะตอนนี้เส้นไหนก็อุดตันหมดแล้วครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ในส่วนของการขุดลอกรางระบายน้ํา  ซึ่งปัญหาที่พบเมื่อปีที่ผ่านมา  คือ  
นักบริหารงานช่าง  เราขุดแล้วฝาท่อมันแตก  และขุดแล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่าดินมันไหล
    ลงเหมือนเดิม  ส่วนงบประมาณในการดําเนินการมีอยู่แล้วครับ  เป็นงบ
    ซ่อมแซมที่ตั้งไว้ในกองช่าง  ถ้าเส้นไหนที่มีความจําเป็นจริง ๆ  อาจจะไม่ใช้
    รถแมคโคร  แต่จะเอาทีมงานของกองช่างไปช่วยกัน  เพราะปัญหาจากการ
    ใช้รถแมคโคร  คือ  ฝารางระบายน้ําแตกและไม่ได้ใช้งบประมาณด้วยครับ   

นางณฐอร   การถัก  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทางจังหวัดได้มีนโยบาย
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ ธนาคารใต้น้ํา  โดยเฉพาะตรงไหนที่มีปัญหาน้ําขัง  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกเทศมนตรี   อยากให้นํานโยบายนี้ไปใช้  เดี๋ยวจะคุยกับหัวหน้าทรงวุฒิว่ามีบริเวณจุด
    ไหนที่มีน้ําขังบ้าง  ถ้าเรามีปัญหาน้ําขัง  เรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินน่าสนใจ
    นํามาใช้  ตอนนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ดําเนินการหลายที่แล้ว  และไม่ได้ใช้ 
    งบประมาณด้วยค่ะ 

นายจันทา   พันภู  รางระบายน้ําที่มันอุดตัน  ส่วนมากจะไม่มีบ่อพัก  และตัวที่เชื่อมใส่ถนน
ประธานสภา ฯ   ใหญ่  รูมันเล็ก   

นายวร   โพนะทา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  เรื่องน้ําขัง  ขอให้กองช่างได้ดําเนินการด้วย  เช่น  หมู่  1  หลังบ้าน   
    นายประทิน   พันธะลี  เวลาฝนตกจะมีปัญหาน้ําขังทุกปีเลย  สูงประมาณ  
    15  เซนติเมตร  น้ําสกปรกมากตรงนี้บ่อพักไม่มีและมันเป็นเนินด้วย   
    อยากให้ดําเนินการขุดลอกด้วยครับ 
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นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ถ้าจะดําเนินการขุดลอก  ให้ไปสํารวจมาครับ  ถ้ามีหลายจุดเราจะใช้รถ   
นักบริหารงานช่าง  แมคโครเล็ก  เช่น  ตรงหลังบ้านนายประทิน   พันธะลี  ตรงนั้นเป็นอ่าง
    กะทะ  มีรางระบายน้ําอยู่แต่มันไม่มีที่ไหลไป  ถ้าจะดําเนินการขุดลอกก็ให้
    สมาชิกสภา ฯ  ได้ไปสํารวจมาครับว่ามีจุดไหนบ้าง  ถ้าเยอะก็จะใช้รถ    
    แมคโครและถ้าฝารางระบายน้ําแตก  ก็จะซ่อมแซมใหม่เอาครับ  เราต้อง
    ดําเนินการครับ  เพราะถ้าน้ําขังปัญหาเชื้อโรคก็ตามมา  เพราะงบประมาณ
    ซ่อมแซมก็ยังมีอยู่ครับ  

นายจันทา   พันภู  ขอให้สมาชิกสภา ฯ  ได้ช่วยกันลงพ้ืนที่สํารวจว่า  มีจุดไหนบ้างครับที่มี
ประธานสภา ฯ   ปัญหาน้ําขัง  จะได้ดําเนินการแก้ไขในขั้นตอนต่อไปครับ   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว  
    -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม ่

    5.1  การโอนงบประมาณรายจ่าย 

นายจันทา   พันภู  ขอเชิญเสนอญัตติครับ                                                     
ประธานสภา ฯ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  การโอนงบประมาณครั้งนี้  มีความจําเป็นที่จะต้องตั้งจ่ายรายการใหม่     
นักบริหารงานช่าง  เพ่ือจัดซื้อกล้องระดับ  ซึ่งกล้องตัวเดิมเราได้ส่งไปซ่อมแต่ทางร้านแจ้งว่ามัน
    ชํารุดซ่อมไม่ได้  จึงขออํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการจัดซื้อ
    กล้องระดับ  ขนาดกําลังขยาย  30  เท่า  ราคา  34,000.-  บาท 
     1)  เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 
     2)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 
     3)  มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า  30  เท่า 
     4)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า  35  
          มิลลิเมตร   
     5)  ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ  100  เมตร  ไม่น้อย
          กว่า  2.30  เมตร  หรือ  1  องศา  20  ลิปดา 
     6)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน  2  เมตร 
     7)  ค่าตัวคูณคงที่  100 
     8)  มีระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator  ที่มีช่วงการทํางาน
          ของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า  + / - 12  ลิปดา   
     9)  ความละเอียดในการทําระดับในระยะ  1  กิโลเมตร  ไม่เกิน  
          + / - 1.5  มิลลิเมตร 
     10)  ความไวของระดับน้ําฟองกลมไม่เกินกว่า  10  ลิปดา      
          ต่อ  2  มิลลิเมตร  หรือไวกว่า   
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     11)  มีจานองศาอ่านมุมราบ  360  องศา  มีขีดกํากับทุก ๆ       
            1  องศา 
     12)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า  80   
            มิลลิเมตร 
     13)  อ่านค่ามุมองศาโดยตรงไม่เกิน  1  องศา 
     14)  อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน  6  ลิปดา 
     15)  ต้องได้รับประกาศนียบัตร  ISO  9001 
     16)  อุปกรณ์ประกอบด้วย 
      (1)  มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ 
      (2)  มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้  พร้อมลูกดิ่งและสาย      
            1  ชุด 
      (3)  มีฝาครอบเลนส์ 
      (4)  มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง 
     หมายเหตุ  :  การพิจารณาค่าความไว  พิจารณาจากตัวเลขซึ่ง     
     มีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี 

     จึงเสนอสภา ฯ  เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / โอนเพิ่ม  จ านวน  34,000.-  บาท 
     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูา
     และถนน  งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ  รายการจัดซื้อ    
     กล้องระดับ  ขนาดกําลังขยาย  30  เท่า  จํานวน  1  ชุด ๆ ละ  
     34,000.-  บาท  

     โดยโอนลดงบประมาณ   จากแผนงานเคหะและชุมชน          
     งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร      
     หมวดเงินเดือนฝุายประจํา  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
     ตั้งไว้  1,258,560.-  บาท  โอนลด  34,000.-  บาท 

      รวมโอนลดทั้งสิ้น  34,0๐๐.-  บาท 

     โดยการเสนอขอโอนงบประมาณครั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด  4  ข้อ  27  ที่ระบุว่า  
     “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
     สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป
     ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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นายจันทา   พันภู   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  ถ้าไม่มี
ก็ขอมติประธานสภา ฯ   เห็นชอบการโอนงบประมาณ  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์  

     5.2  ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 
     2565)  

นางสาวภัทราพร   โพนะทา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
หัวหน้าฝุายอํานวยการ   ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

     ประกาศเทศบาลตําบลโพน  เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
     (พ.ศ. 2561 – 2565)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
     ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  19  ตุลาคม  
     พ.ศ. 2561  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด     
     ที่  มท  0810.3 / ว 2931  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น  มีสาระสําคัญ  คือ  กําหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
     ระยะเวลาห้ าปี   เ พ่ือให้สอดคล้องกับแ ผนพัฒนาจั งหวัด            
     ที่กําหนดให้มีระยะเวลาห้าปี  การจัดทํา  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  
     แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น  
     เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  กําหนดให้ 
     เทศบาลจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีให้แล้วเสร็จ
     ภายในวันที่  15  มิถุนายน  2562  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
     ท้องถิ่นสามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกิน 
     ศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
     จังหวัด  เพ่ือนําไปจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
     จังหวัดต่อไป 
     1.  ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -  
          2565  ให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  เมืองพัทยา  
          และองค์กรบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนา
          ท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนา
          ท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลา  5  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
     2.  แนวทางการประสานพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
      2.1  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอําเภอตรวจสอบ
          องค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
          ระดับจังหวัดและระดับอําเภอตามลําดับให้เป็นปัจจุบัน 
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     3.  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ไปสู่การ
          ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
          รายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ 
          งบประมาณจากเงินสะสม  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

      ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
     ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
     ( ฉ บั บ ที่   3 )   พ . ศ .  2 5 6 1   ข อ ง เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล โ พ น                  
     จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 
     2565)  ซึ่งบัดนี้ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารเป็นที่     
     เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเทศบาล 
     ตําบลโพน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     -  ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และ 
     ผู้ปุวยเอดส์  ในส่วนของผู้ที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร     
     งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัด  ก็ได้ ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีสิทธิ์
     ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการ
     โอนเงินเข้าบัญชี  มีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ  และ
     ท่านใดที่ ยั ง ไม่มีสมุดบัญชีก็ขอให้ ไปเปิดบัญชีกับธนาคาร        
     เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธกส.)  สาขาคําม่วง    
     แล้วถ่ายสําเนาหน้าสมุดบัญชีแล้วเอามาแจ้งงานพัฒนาชุมชนค่ะ 

นางณฐอร   การถัก   ขออนุญาตเพ่ิมเติมค่ะ  ช่วงแรก ๆ  ที่จะมีการจ่ายเงินผ่านบัญชี
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  ธนาคาร  ประชาชนอาจจะยังไม่สะดวก  แต่เราก็ยังจ่ายเงินสด
นายกเทศมนตรี    ด้วยค่ะ  ในส่วนที่พร้อมก็ให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร  เนื่องจากว่า    
     ในอนาคต  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแนวนโยบายที่จะ
     จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เราต้องเตรียมพร้อมไว้  ตอนนี้ที่มาแจ้ง
     ความประสงค์ไว้มีจํานวน  60  ราย  ก็ขอให้ประชาสัมพันธ์       
     ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ทราบข้อดีข้อเสียให้เข้าใจด้วยนะคะ  

ที่ประชุม    รับทราบ       

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ  

นางณฐอร   การถัก   1.  การขอรับเงินอุดหนุนที่ท่านประธานสภา ฯ  ประสานมา       
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  ได้ส่งที่ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ อําเภอ , จังหวัด  เรียบร้อย
นายกเทศมนตรี    แล้ว  มี  3  โครงการดังนี้ 
      1)  โครงการถนนคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
     ความยาว  180  เมตร  งบประมาณ  4  แสนกว่าบาท 
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     2)  โครงการถนนลูกรัง  ซอยกระบวยหัวขวาง  5  ความยาว 
    ขนาด  3  เมตร X 1,000  เมตร  งบประมาณ  4  แสนกว่าบาท 
     3)  โครงการรางระบายน้ําถนนจันกิ่ง  ความยาว  200  เมตร  
    สามแยกตั้งแต่บ้านพ่อสดไปถึงวัด  งบประมาณ  4  แสนกว่าบาท 

    2.  การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเส้นหน้าวัดถนนโพธิ์ศรีวิลัย  ซึ่งเป็นเขตใน
    ความรับผิดชอบของเรา  ตอนแรกที่คุยกันไว้ว่าจะของบประมาณจังหวัด  
    แต่ถ้าใช้งบประมาณไม่เยอะก็จะใช้งบเราก็ได้  จะได้รวดเร็วขึ้น  ก็เลยให้
    กองช่างไปประมาณราคาอยู่  ก็จะดําเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ  ให้ทัน 
    ปีงบประมาณ  2562  นี้ค่ะ 

    3.  โครงการซ่อมแซมบ้านคนพิการ  ตอนนี้ก็ให้กองช่างไปประมาณราคา  
    บ้านคุณยายสวาท   ชมพูจักร  ที่ เป็นบุคคลที่ เข้าข่ายผู้ด้อยโอกาส         
    ซึ่งชุมชนต้องบําบัดช่วยกัน  และบ้านคุณยายสวาท   ชมพูจักร  เราได้ 
    ป ร ะ ม า ณ ร า ค า ไ ว้   จํ า น ว น   1 8 , 0 0 0 . -  บ า ท   ร า ย                           
    คุณยายทองพันธ์   ยุระตา  ได้ประมาณราคาไว้  20,000. -  บาท       
    ของคุณยายสวาท   ชมพูจักร  ได้รับความอนุเคราะห์เรื่องปูน  จาก     
    บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย  จํากัด  (มหาชน) – (SCG  ภาคอีสาน)            
    ของคุณยายทองพันธ์   ยุระตา  ทางอําเภอคําม่วงสนับสนุนมาจากการ   
    จัดงาน  “ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ของดีอําเภอคําม่วง”  ในเบื้องต้นเรา   
    ก็จะดําเนินการนําพนักงานเราไปช่วยกันก่อน  ส่วนงบประมาณที่เราจะเบิก
    จะนําไปซื้อวัสดุให้มันได้มากที่สุด  ในส่วนเรื่องของการซ่อมแซมก็จะ 
    ช่วยกันให้ได้มากที่สุดค่ะ  ซึ่งเราจะดําเนินการภายใน  2  เดือนนี้ 

    4.  การจัดตลาดนัดคลองถม  ซึ่งมีผู้ประกอบการ  (แม่ไอซ์)  ได้เข้ามา 
    หารือเบื้องต้นว่า  พอถึงตลาดนัดวันพฤหัสบดีที่อยู่ตรงคลองเตย          
    แล้วตลาดตรงที่อยู่ตรงข้ามกับเทศบาลก็ไม่มีแม่ค้าเหลือเลย  เขาก็เลยขอ
    เช่าที่ เปิดตลาดนัดคลองถมเพ่ิม   ที่ตลาดตรงข้ามกับเทศบาล  คือ         
    วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์  ก็สรุปว่าตลาดนัดคลองถมบ้านเรา  ก็จะมี  
    วันจันทร์ , วันพฤหัสบดี , วันศุกร์  และวันอาทิตย์  ราคาเช่าตลาด   
    1,500.-  บาท / วัน  เริ่มนัดแรกวันอาทิตย์ที่  30  มิถุนายน  2562     
    ที่จะถึงนี้ค่ะ 

    5.  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    (Local Performance Assessment) : LPA)  ประจําปี  2562  โดยการ
    ตรวจของหัวหน้าจากจังหวัด  จะแบ่งออกเป็น  5  ด้าน  ดังนี้ 
     ด้านที่  1  การบริหารจัดการ 
     ด้านที่  2  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
     ด้านที่  3  การบริหารงานการเงินและการคลัง 
     ด้านที่  4  การบริการสาธารณะ 
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     ด้านที่  5  ธรรมาภิบาล 

นายฮ้อย   คงอาษา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  ขอสอบถาม  เรื่อง  สนามกีฬากลาง  หมู่  3  ที่เราได้ทําการซ่อมแซม   
    ไปแล้ว  และในช่วงก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ เข้าไปหัดขับรถในสนาม         
    แต่ตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝน  ก็ไม่อยากให้ใครเข้าไปฝึกขับรถในสนาม       
    เพราะจะทําให้สนามเป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้น  เราจะมีมาตรการอย่างไร
    ครับเพ่ือที่จะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้สนาม     

นายสําลี   ศรีบัว   ผมขอเสนอว่า  น่าจะทํารูปแบบเดิม  คือ  ปิดและล็อคกุญแจแล้วติดปูาย
เลขานุการสภา ฯ   เพ่ือไม่ให้คนเข้าไปในสนามให้ชัดเจน  คิดว่าน่าจะดีข้ึนครับ  

นายฮ้อย   คงอาษา  ผมขอเสนอว่า  น่าจะปิดประตูทางเข้า – ออก  ไม่ให้เข้าได้  เพราะ    
สมาชิกสภา ฯ   ชาวบ้านชอบลัดสนาม  ไป – มา  ด้วย  ให้เขาใช้ถนนใหญ่ดีกว่าครับ   
    เพราะทําให้สนามฟุตบอลเราเป็นหลุมเป็นบ่อด้วย  ทําให้เราเสีย 
    งบประมาณในการซ่อมแซมเพ่ิมมากขึ้นด้วยครับ  

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ผมได้ออกสํารวจสนามกีฬากลาง  หมู่  3  มาแล้ว  ปรากฏว่า  รอยรถ     
นักบริหารงานช่าง  รอยสัตว์  เยอะมาก  ผมขอเสนอว่า  ให้ทําประตู  เข้า – ออก  ด้านเดียว
    ครับ  อีกข้างนึงก็ให้ปิดตายไปเลย  เพราะว่า  ถ้ามีประตูด้านเดียว          
    ไม่มีใครขับรถลัดสนามแน่นอนเพราะมันไปไม่ได้ครับ    

นายวร   โพนะทา  ผมขอเสนอว่า  ไม่ต้องปิดประตู  เข้า – ออก  ด้านเดียวหรอกครับ  ให้มี
สมาชิกสภา ฯ   ประตูไว้  2  ด้านเหมือนเดิม  แต่ให้ล็อคกุญแจไว้  จะได้สะดวกในการ     
    ใช้งาน  เพราะเราไม่สามารถห้ามคนได้อยู่แล้ว  หรือจะติดปูายไว้ขนาดไหน
    ก็ไม่สามารถห้ามได้ครับ 

นายจันทา   พันภู  เราต้องไปซ่อมแซมประตูทั้ง  2  ด้าน  ให้มันแข็งแรงและล็อคกุญแจไว้ทั้ง  
ประธานสภา ฯ   2  ด้าน  ไม่ต้องไปเชื่อมต่อให้เหลือด้านเดียวครับ  และให้ไปตัดหญ้า     
    ในสนามให้สะอาด  พอสนามสะอาดแล้วคงไม่มีใครกล้าเข้าไปเท่าไร  

นายสมพร   ภูจันหา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 



11 
 
    1.  อยากให้มีการซ่อมแซมถังขยะที่ชํารุดตามเส้นทางด้วยครับ  แจ้งให้
    คนงานเก็บขยะว่า  ถ้าเห็นถังขยะที่ชํารุดก็ให้ เก็บมาซ่อมแซมและ        
    เอากลับไปส่งจุดเดิม  ไม่ทราบว่ามีงบประมาณซ่อมแซมในส่วนนี้ไหมครับ 

    2.  รางระบายน้ําถนนนาคหกแขน  ช่วงที่  2  ตอนนี้ดําเนินการถึงขั้นตอน
    ไหนแล้วครับ 

นางวันนิตย์   ราชติกา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ในส่วนของ
    การซ่อมแซมถังขยะ  เดี๋ยวจะแจ้งให้คนงานเก็บขยะสํารวจถังขยะที่ชํารุด  
    ในแต่ละเส้นทางว่ามีจํานวนกี่ถัง  แล้วก็เก็บมาซ่อมแซมให้ค่ะ  เพราะ   
    กองสาธารณสุข ฯ  ก็มีงบซ่อมแซมอยู่แล้วค่ะ 

นายสําลี   ศรีบัว   ที่เทศบาลมีถังขยะไว้สํารองไหมครับ  ถ้ามีถังขยะอันไหนชํารุดก็จะได้เอาไป
เลขานุการสภา ฯ   เปลี่ยนเลย 

นางวันนิตย์   ราชติกา  เมื่อก่อนมีถังขยะสํารองไว้  เวลาอันไหนชํารุดก็จะเอาถังขยะสํารอง       
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ไปเปลี่ยนแล้วนําถังขยะที่ชํารุดมาซ่อมแซม  แต่ตอนนี้คือไม่มีถังขยะ       
    ไว้สํารองแล้วค่ะ  แล้วปีนี้ก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ด้วย  แต่จะดําเนินการ
    ซ่อมแซมถังขยะที่ชํารุดให้ด่วนที่สุดค่ะ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ในส่วนของรางระบายน้ําถนนนาคหกแขน  ช่วงที่  2  เราได้ประกาศ     
นักบริหารงานช่าง  ไปแล้ว  ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนกําลังหาผู้รับจ้าง  ช่วงแรกผลทดสอบก็มาแล้ว  
    รอแต่กรรมการไปตรวจครับ 

นางณฐอร   การถัก  ขออนุญาตเ พ่ิมเติมค่ะ  ในเรื่องของขยะ   เป็นนโยบายของอธิบดี         
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เช่น  นโยบายแผนปฏิบัติการ  60  วัน  
นายกเทศมนตรี   “แยกก่อนทิ้ง”  และในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น  (Local Performance  Assessment : LPA)  คะแนน      
    ในการตรวจด้านขยะ  110  คะแนน  เขาจะกําหนดตัวชี้วัดมาเลยว่า      
    ได้ให้ความรู้พ่ีน้องประชาชนในการคัดแยกขยะไหม  มีหมู่บ้านต้นแบบ   
    เรื่อง  ขยะไหม  ทําแล้วปริมาณขยะลดลงหรือเปล่า  ซึ่งของเทศบาลเรา    
    ก็พาชาวบ้านทําเรื่องขยะเปียก  ในอนาคตถ้ามีการขับเคลื่อนหมู่บ้าน 
    ต้นแบบ  จะต้องเป็นหมู่บ้านที่ปลอดถังขยะ  หมายถึงว่า  ต้องจัดการ 
    ตนเองในเรื่องของการแยกขยะและทิ้งขยะ  ปริมาณขยะก็จะลดลง  ถ้าเรา
    ไม่ปฏิบัติ  ในอนาคตขยะของเราเยอะแน่นอนค่ะ  เมื่อวันก่อนไปประชุม    
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    ก็ได้รับคําร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนที่มีที่นาแถวที่ทิ้งขยะของเทศบาล  
    ว่ามีปัญหา  เรื่องแมลงวันเขียวเยอะ  วันก่อนที่สํานักงานสิ่งแวดล้อม 
    ออกมาตรวจเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ว่าอย่างไรบ้างคะ 

นางวันนิตย์   ราชติกา  เขาแจ้งว่าให้เราเกลี่ยขยะกลบลงตรงที่มันเป็นร่อง  ตอนนี้ก็ได้ดําเนินการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  เสร็จแล้วค่ะ 

นายสําลี   ศรีบัว   ผมไปดูเม่ือวันก่อน  เขาเกลี่ยขยะเข้าไปลึก ๆ  แล้ว  แต่เวลาเขาไปทิ้งขยะ
เลขานุการสภา ฯ   รอบใหม่  เขาไม่เข้าไปทิ้งด้านใน  เขาก็เททิ้งด้านหน้าใกล้ ๆ  ทางเข้าประตู
    เหมือนเดิมครับ 

นางวันนิตย์   ราชติกา  ส่วนใหญ่ที่เทขยะแถว ๆ  บริเวณประตูทางเข้าที่ทิ้งขยะจะเป็นทางองค์การ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  บริหารส่วนตําบลโพน  ค่ะ  เพราะเขาแจ้งว่ารถบรรทุกขยะเขาเล็ก        
    ไม่สามารถท่ีจะเข้าไปลึก ๆ  ได้  ถ้าเข้าไปข้างในจะทําให้ล้อรถติดได้ค่ะ 

นางณฐอร   การถัก  แต่ก่อนเทศบาลตําบลโพน  จะเป็นตัวแทนของอําเภอคําม่วง  อําเภอ    
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ สามชัย  คือ  ถ้าใครไม่มีที่ทิ้งขยะก็สามารถแชร์กันได้  มาทิ้งร่วมกันได้      
    ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ตกลงกันไว้นานแล้ว  ทางองค์การบริหารส่วนตําบลโพน   
    ก็มาทิ้ งขยะกับ เรา   โดยจ่ ายค่ าทิ้ งขยะปีละ  10 ,000. -  บาท            
    และอีกปัญหาหนึ่งคือการลักลอบท้ิงขยะค่ะ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ให้เรานํากุญแจไปล็อคครับ  แก้ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ  เราอาจจะเอา
นักบริหารงานช่าง  กุญแจให้ทางเราเก็บ  1  ดอก  และให้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลโพน
    เก็บ  1  ดอกครับ  เมื่อนําขยะไปเททิ้งแล้วก็ล็อคไว้ทันที  ถ้าเราล็อคประตู
    แล้ว  เขาคงจะไม่กล้าไปทิ้งเท่าไรครับ  และผมขอเสนอ  อยากให้นําต้นไม้
    ไปปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์  ให้มันบังกองขยะดูแล้วสวยงาม  อาจจะเป็น     
    ต้นไผ่หรือต้นยูคาลิปตัสก็ได้ครับ 

นายพลชนะ   ยี่สารพัฒน์  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ หน้ า ที่ น า ยก เ ทศม นตรี ตํ า บ ล โ พน   แล ะหั ว หน้ า ส่ ว น ร าช กา ร                  
    ขอประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  ของกองการศึกษา ฯ  ที่กําลั ง          
    จะดําเนินการในเดือนกรกฎาคม  2562  ครับ 
     1.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมทําบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
    เทศกาลเข้าพรรษา  ประจําปี  2562  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงาน
    ราชการ  เอกชน  บุคลากรในสังกัดเทศบาลและประชาชนทั่วไป            
    มีคุณธรรมและจริยธรรม  ลด  ละ  เลิกอบายมุขต่าง ๆ  นําหลักธรรม     
    คําสอนทางพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต  สร้างความรัก  
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    ความสามัคคี  อีกทั้งเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
    งาม  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้  (วันที่  16  กรกฎาคม  2562  ณ  วัดโพธิ์ชัย
    บ้านโพน)  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 
     -  กิจกรรมทําบุญตักบาตร 
     -  พิธีสงฆ์  ถวายภัตตาหาร  ถวายผ้าอาบน้ําฝนและจตุปัจจัยไทย
    ธรรม   
     -  ฟังพระธรรมเทศนา 

     2.  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2562  ที่ผ่านมา  จังหวัดกาฬสินธุ์
    เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ จั ด ง า น ม ห ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ท้ อ ง ถิ่ น                       
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  27  ประจําปี  2562  ระหว่างวันที่  
    26 – 28  มิถุนายน  2562  ณ  ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   
    (หลังเก่า)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีสําหรับเด็ก  นักเรียน  ครู       
    และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงออกถึงขีดความสามารถ  
    ทักษะทางวิชาการ  ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง  ภายใต้
    สโลแกนงานว่า  “Culteres for Leaning  วัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู้”  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน  ก็ได้นําเด็กเข้ารับการแข่งขัน        
    ได้รางวัลชมเชยครับ   

     3.  กองการศึกษา ฯ  ได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล  รุ่น  VIP  
    อายุ  40  ปี  ขึ้นไป  จะเริ่มการแข่งขัน  วันที่  3 – 5  กรกฎาคม  2562  
    และชิงวันที่  8 – 9  กรกฎาคม  2562  ส่วนวันที่  3  กรกฎาคม   
    2562  เวลา  14.00  น.  ทางเทศบาลตําบลโพนก็ได้นํานักกีฬาไปร่วม
    พิธีเปิดที่สนามที่ว่าการอําเภอคําม่วง  วันนั้นมี  4  ทีม  และได้สมัคร 
    แข่งขันโครงการเนินยางสัมพันธ์  แข่งวันเสาร์ – อาทิตย์  เป็นรุ่น  VIP  
    เหมือนกัน  ของเทศบาลตําบลโพนส่งแข่งขัน  2  ทีมครับ   

นางณฐอร   การถัก  ขออนุญาตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรม
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ ราชาภิเษก  ซึ่งทางอําเภอคําม่วงได้คัดเลือก  หนองสิม   3  หมู่  4       
    เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู  ทําให้คลองสะอาด  ให้เป็นคลองที่สามารถใช้ประโยชน์  
    โดยทางจังหวัดมีแผนที่จะลงมาทํากิจกรรม  ในการลอกผักตบชวา  วัชพืช  
    ในวันที่  7  สิงหาคม  2562  โดยมีภาคส่วนจากทางอําเภอและพ่ีน้อง
    ตําบลอ่ืน ๆ  ด้วย  จึงเรียนแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ  ส่วนโครงการ        
    1  ถนน  1  สาย  ของจังหวัด  ทางจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้คัดเลือกถนน    
    เส้นผาเสวยที่เป็นเขตรอยต่อจากจังหวัดสกลนคร  เขาก็จะมอบหมายให้   
    แต่ละท้องถิ่นนํารถกระเช้าไปช่วย  และคน  15  คน  ไปในวันที่มีการทํา
    กิจกรรม 
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นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ขอสอบถาม  ตอนที่ท่านนายกประยุทธ์   จันทร์โอชา  อนุมัติถนน  4  เลน
รองประธานสภา ฯ  และไฟฟูาส่องสว่างทางเข้าบ้านโพน  ไม่ทราบว่าตอนนี้มีความคืบหน้า     
    ถึงไหนแล้วครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ในส่วนของถนนเส้นนี้  ปีที่แล้วเคยสอบถามไปยังกรมทางหลวงเพ่ือ        
นักบริหารงานช่าง  ขออนุญาตปลูกต้นไม้  แต่เขาแจ้งว่ามีในแผนจะขยายถนน  4  เลน         
    จึงไม่อนุญาตให้ปลูกต้นไม้  จึงเรียนเพ่ือทราบว่า  มีโครงการขยายถนน      
    4  เลน  พร้อมไฟฟูาส่องสว่าง  ซึ่งรองบประมาณอยู่ครับ 

นางณฐอร   การถัก  แจ้งมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระเบียบการแต่งกาย  (แพแถบ)  ของรัชกาลที่  
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 10 
นายกเทศมนตรี 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  เวลาแจ้งไฟฟูาไม่ออก  การดําเนินการช้ามากครับ  บางสายแจ้งไว้       
รองประธานสภา ฯ  นานแล้วแต่ยังไม่ออกไปตรวจเช็คก็มีครับ  บางครั้ง  1 – 2  สัปดาห์     
    แล้วค่อยออกไปดูก็มี  อยากให้เร่งรัดในการทํางานด้วย  เพ่ือให้ทันต่อความ
    ต้องการของพ่ีน้องประชาชนครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ช่วงนี้แจ้งซ่อมไฟฟูามี เยอะมากครับ  แล้วเจ้าหน้าที่ เรามีคนเดี ยว           
นักบริหารงานช่าง  ถ้ามาแจ้งแล้วเขียนคําร้องไว้  เราก็จะทยอยออกดําเนินการให้โดยเร็วที่สุด
    ครับ   และ เวลาออกไปดํ า เนิ นการซ่ อม ไฟ  ก็ จะมี ลู กมื อ   เช่ น              
    นายสมคิด   ทะวงษ์ษา  ออกไปด้วย  เพราะถ้าไปคนเดียวมันอันตราย  
    ต้องมีผู้ช่วยด้วยครับ  แต่ก็ออกซ่อมทุกวัน  ยังไงเดี๋ยวจะกําชับเจ้าหน้าที่   
    อีกทีครับ 

นายฮ้อย   คงอาษา  เรื่องวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา  เช่น  หลอดไฟฟูา  สายไฟฟูา  ถ้ามันชํารุดหรือ
สมาชิกสภา ฯ   เวลาเปลี่ยนหลอดไฟฟูา  เราได้ทําบันทึกหรือควบคุมอย่างไรบ้างครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  เจ้าหน้าที่จะมีสมุดคุมวัสดุไฟฟูา  1  เล่ม  มีรายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟูา    
นักบริหารงานช่าง  ทุกชนิด  เช่น  ซื้อมากี่หลอด  ใช้ไปแล้วกี่หลอด  คงเหลือเท่าไร  จะบันทึก
    ไว้ในสมุดคุมวัสดุไฟฟูาทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายครับ  และสมุดคุมอีก         
    1  เล่ม  จะเป็นการแจ้งซ่อม  มีรายละเอียด  เช่น  ซ่อมไปกี่หลอด  กี่จุด  
    และเวลาประชุมประจําเดือนของกองช่าง  เจ้าหน้าที่เขาก็จะรายงาน      
    ให้ทราบทุกครั้งครับ 

นายวร   โพนะทา  อาคารหอประชุมเทศบาลตําบลโพนที่ชํารุดเสียหาย  เราจะดําเนินการ
สมาชิกสภา ฯ   ซ่อมแซมอย่างไร  เพราะเวลามีประชุมแต่ละครั้ง  ชาวบ้านก็สอบถามมาว่า
    ชํารุดเยอะ  เมื่อไรจะซ่อมแซม  เราจะดําเนินการอย่างไรบ้างครับ 
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นางณฐอร   การถัก  ที่เห็นชัดเจนคือ  ชํารุดด้านในเยอะพอสมควรค่ะ  เช่น  กระเบื้องแตก
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ หลายจุด  แต่ก่อนก็ปลวกข้ึนก็พากันซ่อมแซมงบประมาณเท่าท่ีตัวเองมี 
นายกเทศมนตรี   และเราก็ ได้สํ ารวจแล้วแจ้งไปให้กับทางพัฒนาชุมชน  เนื่ องจาก          
    เป็นทรัพย์สินที่เขายังไม่ได้ถ่ายโอน  เราก็เลยไม่สามารถที่จะเอา 
    งบประมาณเทศบาลซ่อมแซมได้  แต่เราก็อยากจะซ่อมแซมเพราะกลัวมัน
    ชํารุดไปมากกว่านี้  และก็มีบางส่วนที่เราใช้งบประมาณที่เราพอมีซ่อมแซม
    ไปบางส่วน  ถ้าชํารุดนิด ๆ  หน่อย ๆ  เราก็พอหางบประมาณเราซ่อมแซม
    ได้  แต่ถ้ามันมากใช้งบประมาณเยอะ  เราก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการ     
    ตั้งจ่ายในงบประมาณที่เป็นจํานวนมากได้ค่ะ 

ที่ประชุม   รับทราบ     

นายจันทา   พันภู  ครับท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดมีอะไรจะชี้แจงเพ่ิมเติมไหมครับ 
ประธานสภา ฯ   ถ้าไม่มี  ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุม   เวลา  12.00  น. 

 

    (ลงชื่อ)    สําลี   ศรีบัว        ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายสําลี   ศรีบัว) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโพน 

    (ลงชื่อ)    จันทา   พันภู          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายจันทา   พันภู) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลโพน 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมลงช่ือตรวจแล้วถูกต้อง 

                                          (ลงชื่อ)     เสถียร   สุภารี         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายเสถียร   สภุารี) 
                                              สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 

                                          (ลงชื่อ)      ฮ้อย   คงอาษา        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายฮ้อย   คงอาษา) 
                                               สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 

                                           (ลงชื่อ)     ศักดิ์สิทธิ์   ลามุล       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล) 
                                                 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน     


