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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
วันที่  19  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมใบบุ่น  เทศบาลต าบลโพน  อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                      *************************************** 
       ผู้มาประชุม 
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นายสําลี   ศรีบัว 
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      ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพล   พะธุระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน ลาป่วย 

      ผู้เข้าร่วมประชุม 
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นางณฐอร   การถัก 
 
นายสมพงษ์   สุริโย 
นายทรงวุฒิ   ลังภูรี 
นางสุปราณี   พันธะลี 
นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ 
นายศรีประวัติ   วิลาศรี 
นางสาวภัทราพร   โพนะทา 
นางวิริยา   ศรีบัว 
นางสาวปภาวรินท์   ภูมิสาตร ์
นายสมจิตร   ปัสสะ 
นายสุรศักดิ์   คณาจันทร์ 
นางวันดี   ยุระตา 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาลตําบลโพน 
นักบริหารงานช่าง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุขฯ 
หน.ฝ่ายบริหารงานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
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สมพงษ์   สุริโย 
ทรงวุฒิ   ลังภูร ี
สุปราณี   พันธะลี 
กัลยา   แท่นจันทร์ 
ศรีประวัติ   วิลาศรี 
ภัทราพร   โพนะทา 
วิริยา   ศรีบัว 
ปภาวรินท์   ภูมิสาตร์ 
สมจิตร   ปัสสะ 
สุรศักดิ์   คณาจันทร์ 
วันดี   ยุระตา 
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เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

  เมื่อถึงเวลา  09.00  น.  นายสําลี   ศรีบัว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโพน  ได้ตรวจ
รายชื่อสมาชิกผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 

นายสําลี   ศรีบัว   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลโพน  วันนี้ เป็นการประชุมสภา
เลขานุการสภา ฯ   เทศบาลตําบลโพน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําปี  
    พ.ศ. 2562  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญ
    ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลโพน  ทําหน้าที่และดําเนินการประชุม      
    ไปตามระเบียบวาระการประชุม   

นายจันทา   พันภู ได้ดําเนินการประชุม  โดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุม 
ประธานสภา ฯ  สภาเทศบาลตําบลโพน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่   3  ครั้งที่   2  

ประจําปี  พ.ศ. 2562  วันที่  19  สิงหาคม  2562   

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  3  
    ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่  1  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  
    30  สิงหาคม  2562  โดยมีกําหนดไม่เกิน  30  วันนั้น  เพ่ือให้การ 
    ดําเนินกิจการต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  ตามข้อระเบียบ  
    กฎหมาย  เทศบาลตําบลโพน  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  
    สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่  
    19  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม
    ใบบุ่น  เทศบาลตําบลโพน  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  สมัยประชุม 
    สามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  13   
    สิงหาคม  2562 

    ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครับ 

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน  ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม 
    เรียบร้อยแล้ว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  9  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 

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

    -  เมื่อวานผมเดินเข้าสนามฟุตซอล  เห็นพ้ืนสนามพองขึ้นและฉีก  ตอนนี้
    อยู่ในช่วงระยะเวลาที่เขารับประกันไหมและตรงที่น้ําขังในพ้ืนสนามทําให้มี
    ผลต่อสนามและทําให้พ้ืนสนามเสียไหม  แนวทางที่เราจะดูแลสนาม       
    ฟุตซอล  เราจะมีข้อปฏิบัติอย่างไร  เพราะตอนนี้ เริ่มชํารุดอีกแล้ว        
    และตอนนี้คือเวลาฝนตกมีน้ําขังตลอดครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
นักบริหารงานช่าง  หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ในส่วนของ
    สนามฟุตซอล  พื้นสนามของเราก็ได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างแล้ว  เขายังไม่รู้ 
    สาเหตุ  แต่ตอนนี้ให้ผู้รับจ้างมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว  เพราะอยู่ในช่วงประกัน
    สัญญาอยู่แล้วครับ 

นางณฐอร   การถัก  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  วันนั้น  ได้มี
นายกเทศมนตรี   โอกาสคุยกับผู้ อํานวยการกองการศึกษา ฯ  ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ         
    การจัดกีฬา  ตอนนี้มีปัญหา  คือ  ช่วงแรก ๆ  น้อง ๆ  เยาวชนที่มา      
    เตะบอลตอนเย็น ๆ  ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปในสนามแล้วปั่นล้อ  อันนี้ก็เป็น   
    อีกสาเหตุเช่นกัน  ก็เลยคุยกับผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ  ว่าต้องหา
    แนวทางทําป้ายข้อปฏิบัติข้อห้าม  เราก็ต้องช่วยกันบอกลูกหลานในเรื่อง
    ของการใช้สนาม  ขอบคุณค่ะ  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
    -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม ่
    5.1  การพิจารณาร่ าง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี            
    พ.ศ. 2563  วาระท่ี  2  และ  3 

นายจันทา   พันภู  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการดําเนินการ 
ประธานสภา ฯ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี้   ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ      
รองประธานสภา ฯ  พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยให้รับคําเสนอขอแปรญัตติ    
    ตั้งแต่วันที่  14  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30  น.  ถึงวันที่  15  
    สิงหาคม  2562  เวลา  16.30  น.  นั้น  ขอเรียนว่าในระหว่าง 
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    ระยะเวลารับคําแปรญัตตินั้น  ไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดยื่นหนังสือขอ
    แปรญัตติแต่อย่างใด  และเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2562    
    คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ได้เชิญคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล   
    (เจ้าหน้าที่งบประมาณ)  และคณะทํางานงบประมาณของเทศบาลมาชี้แจง  
    รายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ ฯ  ดังกล่าว  จนเป็นที่เข้าใจทุก 
    รายละเอียด  จากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ ฯ  
    ตั้งแต่ต้นจนจบร่างเทศบัญญัติ ฯ  โดยละเอียดแล้ว  สรุปได้ดังนี้ 
    1.  คําแถลงงบประมาณ  ไม่มีการแก้ไข 
    2.  บันทึกหลักการและเหตุผล  ไม่มีการแก้ไข   
    3.  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
         2563  จาก  ข้อ  1  ถึงข้อ  7  ไม่มีการแก้ไข   
    4.  ประมาณการรายรับและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป        
         ไม่มีการแก้ไข 

    คณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นว่า  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังกล่าวถูกต้องและเหมาะสม        
    ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาลแล้ว   จึ งมีมติ          
    เป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 

นายจันทา   พันภู  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  
ประธานสภา ฯ   ประจําปี  พ.ศ.  2562  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2562  ได้มีมติ         
    รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563  และได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปพิจารณา       
    เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2562  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว
    ได้รายงานและบันทึกความเห็น  ยื่นต่อประธานสภาเทศบาลตําบลโพน     
    ว่าไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดแต่อย่างใด  ให้คงร่างเดิมไว้  
    ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาว่ามีมติเห็นชอบให้ผ่าน  วาระท่ี  3  หรือไม่ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายจันทา   พันภู  การพิจารณาในวาระที่  3  เป็นการพิจารณาว่าสภาเทศบาลตําบลโพน
ประธานสภา ฯ   เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563  ตามร่าง ฯ  ที่เสนอหรือไม่  โดยไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่    
    มีเหตุผลอันสมควร  ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  ข้อ  52   
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    ถ้ามีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดต้องการอภิปราย  ก็ขอให้เสนอที่ประชุม   
    พร้อมเหตุผล  เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณา  มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย
    หรือไม ่

    ถ้าไม่มีก็ขอมติในท่ีประชุมว่า  เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามร่างที่เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

    5.2  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2562 

นายจันทา   พันภู  ขอเชิญเสนอญัตติ 
ประธานสภา ฯ 

นายสมพงษ์   สุริโย  ตามที่สภาเทศบาลได้มีมติในคราวประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่   1         
รองปลัดเทศบาล   ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2562  ให้โอนงบประมาณตั้งจ่าย
    รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน  6   
    โครงการ  คือ 

    1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหางปลาวา 
                                         2.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต  หมู่  4  ถนนใบบุ่นไต่เครือ                                                            
         ชว่งหน้าวัดโพธิ์ศรีวิลัย   
    3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดอกแก้ว  4   
    4.  โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน   
    5.  โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา   
    6.  โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์      

    เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาในปีงบประมาณ  2562  จึงคิดว่า    
    ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ทัน  เพราะการดําเนินโครงการที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง  ต้องมีขั้นตอนและกรอบระยะเวลาตามระเบียบและแนวทาง
    ปฏิบัติ  ทั้งการจัดทําราคากลาง  การจัดจ้าง  ระยะเวลาในการทํางาน  
    การตรวจรับงานจ้าง  ดังนั้น  เ พ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วย         
    ความเรียบร้อย  อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
    รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ     
    ตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2545  รวมแก้ไข 
    เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561  ข้อ  59  วรรคหนึ่ง  ซึ่งระบุว่า      
    “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้
    ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง   
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    ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
    หนึ่ งปี”   จึ งขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน          
    และสิ่งก่อสร้าง  ประจําปี  2562  ดังนี้   

    1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหางปลาวา  จํานวน  
         65,000.-  บาท   
                                          2.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต  หมู่   4  ถนนใบบุ่นไต่ เครือ                                                            
         ช่วงหน้าวัดโพธิ์ศรีวิลัย  จํานวน  230,000.-  บาท   
    3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดอกแก้ว  4  จํานวน                                             
         90,000.-  บาท   
    4.  โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน  จํานวน  100,000.-  บาท   
    5.  โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  จํานวน  50,000.-  บาท                                                                              
    6.  โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์  จํานวน  100,000.-  บาท   

    จึงขอเสนอญัตติ  เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาว่า  อนุมัติให้มีการกันเงิน
    งบประมาณท้ัง  6  โครงการดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
    รายจ่าย  2563  หรือไม ่

นายจันทา   พันภู  สมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่  หากไม่มีก็ขอมติใน
ประธานสภา ฯ   ที่ประชุมว่า  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายทั้ง  6  โครงการดังกล่าว
    ข้างต้นหรือไม ่

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
รองประธานสภา ฯ  หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  ผมขอเสนอ  อยากให้มีการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร  ประมาณ  2 – 3  เครื่อง  
    เพ่ือที่จะเป็นการสะดวกในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของงานป้องกัน ฯ  ครับ 

นายสมพงษ์   สุริโย  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
รองปลัดเทศบาล   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ในส่วนของ
    วิทยุสื่อสาร  จริง ๆ  แล้วเรามีอยู่ครับ  แต่เราไม่ได้ใช้เราจะใช้เฉพาะ     
    บุญบั้งไฟ  ล่าสุดขอเปลี่ยนแบตเตอรี่ประมาณ  12  เครื่อง  และที่รอ 
    จําหน่ายก็มีหลายตัวครับ 

นายฮ้อย   คงอาษา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 
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    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน  กําแพงด้านทิศใต้หลังอาคาร      
    วันนั้นฝนตกผมเดินไปดูเห็นน้ําไหลผ่านลอดกําแพง  ผมกลัวมันพังครับ  
    อยากให้หาทางป้องกัน  แก้ไขและซ่อมแซมด้วยครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ในส่วนของจุดนี้ เป็นจุดที่ต่ําสุดครับ  เป็นจุดที่นอกเหนือรางระบายน้ํา     
นักบริหารงานช่าง  เดี๋ยวจะหาทางแก้ไขหลังจากที่ไปศึกษาดูงานธนาคารน้ําใต้ดินมาก่อนครับ  
    แต่ถ้าเราเอาดินไปถมจุดนั้น  น้ําก็จะมาท่วมขังตรงที่เราปลูกต้นไม้ครับ 

    -  และผมขอเสนอนะครับ  ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงทําโครงการขอรับเงิน 
    อุดหนุนเฉพาะกิจ  ปี  2564  จึงอยากให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  ได้ไปดู     
    ในแผนพัฒนา ฯ  ว่ามีโครงการไหนบ้างที่ต้องการ  แต่ต้องสอดคล้องกับ
    แผนพัฒนา ฯ  ที่เราตั้งไว้ด้วย  ส่วนมากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เขาจะให้
    เสนอโครงการเข้าไปประมาณ  เดือนพฤศจิกายน  ครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ผมขอเสนอ  ถ้าจะทําเส้นทางอยากให้ทําถนนเส้นด้านหลังเทศบาล        
รองประธานสภา ฯ  เพราะเป็นดินลูกรังมานานแล้ว  และตอนนี้กําลังจะพังด้วยโดยเฉพาะตลิ่ง
    พังหมดแล้ว  เห็นควรทําไปถึง  หมู่  4  เลยครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  การของบประมาณมันต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา ฯ  ด้วย  ถ้าไม่มี       
นักบริหารงานช่าง  ในแผนพัฒนาก็ไม่สามารถเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้  
    ต้องรอปรับปรุงแผนพัฒนา ฯ  เพราะการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน
    ต้องแนบแผนพัฒนา ฯ  ไปด้วยครับ 

นายเสถียร   สุภารี  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    1.  ถนนสายบ้านโพน – บ้านนาบอน  และถนนสาย  สปก.  ประชาชน    
    ใช้สัญจรไป – มาเยอะ  โดยเฉพาะถนนสาย  สปก.  ตอนนี้สัญจรไป – มา
    ลําบากมาก  การที่เราจะเสนอโครงการทําถนนเส้นทางไหนก็ตาม  ต้องดู
    ด้วยว่าถนนเส้นนั้นประชาชนใช้สัญจรไป – มามากน้อยแค่ไหนครับ 

    2.  เราจะไปศึกษาดูงาน  เรื่องธนาคารน้ําใต้ดิน  เราจะเดินทางวันไหน
    ขอให้แจ้งรายละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์   สุริโย  สําหรับเรื่องของนโยบายสําคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  คือ  
รองปลัดเทศบาล   โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน  โดยเป้าประสงค์ของการดําเนินการ  จริง ๆ  
    แล้วมีแนวนโยบายที่จะให้ท้องถิน่ทุกท่ีสนองนโยบาย  โดยการจัดทํา 
    โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน  ซึ่งรายละเอียดในการดําเนินการโครงการ 
    ธนาคารน้ําใต้ดินจะมี  2  ระบบ  คือ  ระบบเปิด  กับ  ระบบปิด        
    ระบบเปิด  คือ  ระบบที่เป็นบ่อดักน้ําขนาดใหญ่ที่จะผันน้ําลงสู่ใต้ดิน       
    ซึ่งใช้เนื้อที่ ในการดําเนินการประมาณ  1  ไร่กว่า ๆ  ก่อนหน้านั้น       
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    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ก็เคยมีหนังสือที่จะสนับสนุนงบประมาณ
    โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไว้ให้กับท้องถิ่นที่จะทําโครงการ  แต่ว่า     
    จากการหารือในเบื้องต้นประกอบกับรายละเอียดที่เรายังมีไม่มากนัก       
    ในการจัดทําโครงการธนาคารน้ําใต้ดินในระบบเปิด  จึงไม่มีความเหมาะสม
    ที่จะทําในพ้ืนที่ของเรา  เพราะว่าต้องใช้พ้ืนที่เยอะ  ต้องใช้พ้ืนที่สาธารณะ  
    ถ้าเป็นพ้ืนที่ของเอกชนก็ต้องได้รับความยินยอม  ในเบื้องต้นเทศบาลเรา   
    จึงไม่ได้จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการธนาคารน้ําใต้ดิน      
    ในระบบเปิด  ซึ่งต่อมาก็มีกรมน้ําบาดาลมาประสานเรื่องท่ีจะจัดทํา 
    โครงการธนาคารน้ําใต้ดินในพ้ืนที่ของเรา  โดยมีการมาสํารวจพ้ืนที่       
    บอกว่าในพ้ืนที่ตําบลโพน  สนับสนุนธนาคารน้ําใต้ดินมา  2  บ่อ        
    เป็นระบบเปิด  ซึ่งจากการสํารวจ  ทางเทศบาลก็ได้รายงานไปแล้วว่า      
    มีประชาชนที่สนใจที่จะทําระบบนี้  1  ราย  ก็ยังไม่ทราบความคืบหน้า  
    ระบบของกรมบาดาลนี้เน้นที่จะให้ดําเนินการในพ้ืนที่ของเอกชน  ซึ่งเรา    
    ได้รายงานไปแล้ว  แต่ยังไม่ทราบความคืบหน้าว่าการดําเนินการต่อไป     
    จะเป็นอย่างไร  จากปัญหาในเรื่องของระบบน้ําใต้ดินที่เป็นระบบเปิด  คือ  
    เรื่องพ้ืนที่ในการดําเนินการเพราะต้องใช้พ้ืนที่เยอะ  ต้องเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับ
    การยินยอม  หลาย ๆ  อย่างก็กระทบ  ตอนนี้กรมส่งเสริมการปกครอง
    ท้องถิ่นก็เลยเน้นในเรื่องของระบบธนาคารน้ําใต้ดินในระบบปิด  ซึ่งเป็น
    ระบบที่มีการทดลองใช้  สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของชุมชนได้  ในเรื่อง
    ของน้ําท่วมขังในชุมชนก็เลยเป็นแนวนโยบายที่กรมส่งเสริมการปกครอง
    ท้องถิ่นได้มุ่ ง เน้นให้กับท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น  ได้มีการดําเนินการ             
    ที่จะดําเนินการในพ้ืนที่ของตนเอง  ซึ่งทางจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มีการเน้น
    เป็นนโยบายเหมือนกันว่า  แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีนี้       
    ต้องมีการดําเนินการในพ้ืนที่ของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดหรือ     
    ระบบปิดก็ตาม  เราก็ต้องดําเนินการในส่วนนี้ด้วย  ประกอบกับในพ้ืนที่    
    ของเราประสบปัญหาในเรื่องของการระบายน้ําหลายจุด  เป็นปัญหาที่ยาก
    ที่จะดําเนินการแก้ไข  เพราะมีหลายเงื่อนไข  คือ  1)  ในเรื่องของพ้ืนที่  
    บางพ้ืนที่ เป็นก้นกระทะโดยสภาพธรรมชาติน้ําไหลลงไปรวมอยู่แล้ว         
    ก็ทําให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยความยากลําบาก  2)  คนที่ใช้รางระบาย
    น้ํา  หรือคนที่มีพ้ืนที่ติดกับรางระบายน้ํา  ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในการ
    ดูแลรักษารางระบายน้ํ า   ก็ เลยเป็นปัญหาในเรื่องของการอุดตัน          
    การซ่อมบํารุง  การที่จะระบายน้ําให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะทํา
    นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว  จากที่เราได้ดําเนินการก่อสร้างมาแล้ว      
    เราจึงได้จัดทําโครงการ ฯ  เพ่ือนําสมาชิกสภา ฯ  และพนักงานของ     
    กองช่างที่มีส่วนในการรับผิดชอบไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่  ที่เขาได้ดําเนินการ
    มาแล้ว  ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้  คุณนัฏยา  ประสานไปทาง       
    เทศบาลตําบลเชียงเครือ  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เขาให้คิวเป็น    
    วันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2562  ครับ  
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นายสมพร   ภูจันหา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  ผมมีเรื่องปรึกษาและหาทางแก้ไข  น้ําเซาะตรงท่อลอดเหลี่ยมเป็นโพรง  
    อยากให้กองช่างออกไปตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขด้วยครับ   

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  เดี๋ยวจะลงไปตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขครับ 
นักบริหารงานช่าง 

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

    -  อยากนําเรียนถามในเรื่องของงบซ่อมแซมถนนครับ  ถนนตรงหัวสะพาน
    ทางร้านเยิงศิลป์  ตอนนี้ชํารุดนานแล้ว  อยากให้ดําเนินการซ่อมแซมด่วน  
    เพราะถนนเส้นนี้ทั้งอําเภอคําม่วงใช้สัญจรเยอะครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ตอนนี้กองช่างกําลังสั่งซื้อยางมะตอย  ถ้าของมาแล้วก็สามารถดําเนินการ
นักบริหารงานช่าง  ได้เลยครับ 

นายจันทา   พันภู  ถนน  คสล.  ตามหมู่บ้านก็หน้าลอกหมดแล้วครับ  เป็นหลุมเป็นบ่อเช่นกัน
ประธานสภา ฯ   ครับ 

นายฮ้อย   คงอาษา  ช่วงฤดูฝน  เดือดร้อนเรื่องการสัญจรไป – มา  ให้เราตรวจสอบดูว่า      
สมาชิสภา ฯ   ถนนเส้นไหนที่ประชาชนสัญจรไป – มาเยอะ  ก็อยากให้ดําเนินการ 
    ซ่อมแซมในจุดนั้นก่อนครับ 

นายจันทา   พันภู  ขอรายละเอียด  “ฟุตบอลโพนคัพ”  ด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ 

นายศรีประวัติ   วิลาศรี  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
หน.ฝ่ายบริหารงานศึกษา  หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  การแข่งขัน  
    “ฟุตบอลโพนคัพ”  ครั้งที่  2  ประจําปี  2562  วันปิดกําหนดวันศุกร์ที่  
    23  สิงหาคม  2562   

นายสําลี   ศรีบัว   ขอเพ่ิมเติมในส่วนของกีฬา  “ฟุตบอลโพนคัพ”  ระยะเวลาแข่งขันยาวนาน
เลขานุการสภา ฯ   แต่งบประมาณของเรามีจํากัด  ในการแข่งขันก็มีนักกีฬาหลายทีม       
    รวมถึงผู้ชมด้วย  ทําให้น้ําดื่มในการบริการมีไม่เพียงพอ  เพราะฉะนั้น     
    ถ้าปีต่อไปมีการจัดแข่งขันอีก  ผมคิดว่าน่าจะพิจารณาในเรื่องงบประมาณ
    ด้วยครับ 

นางสาวภัทราพร   โพนะทา เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ในส่วนของ
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    สํานักปลัด  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  ปีที่ผ่านมามีปัญหาคือ  งานป้องกัน ฯ  
    ออกปฏิบัติหน้าที่แล้วน้ํายาดับเพลิงหมด  ส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมา  
    ตอนนี้ก็มีการเติมน้ํายาดับเพลิง  งบประมาณ  39,000.-  บาท       
    เรียบร้อยแล้ว  ถ้ามีเหตุก็พร้อมที่จะดําเนินการค่ะ   

นายสําลี   ศรีบัว   การประชุมสภา ฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  
เลขานุการสภา ฯ   13  สิงหาคม  2562  ที่ผ่านมา  ในระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม  
    ท่านสมาชิกสภา ฯ  ได้กระทู้ถามแต่ละเรื่อง  ไม่ทราบว่าได้ดําเนินการ     
    ไปรึยังหรือดําเนินการถึงไหนแล้วครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  1.  โครงการทําท่อระบายน้ําเข้าไปในวัดป่ารังสีปาลิวัณ  ปีงบประมาณนี้
นักบริหารงานช่าง  น่าจะดําเนินการไม่ทัน  เพราะเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เยอะ  งบประมาณ
    ที่มีอยู่ ใช้ เกือบหมดแล้วจึงไม่น่าจะพอ  ขอเป็นปีงบประมาณหน้า          
    จะดําเนินการให้แล้วเสร็จครับ 

    2.  ซ่อมแซมถนนพันมหา  เราได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    3.  ใต้ถุนเมนวัดป่ารังสีปาลิวัณที่มีน้ําขัง  ผมได้ไปตรวจสอบแล้ว  มี  2  
    ทางเลือกที่จะแก้ไขคือ  1)  เทคอนกรีตตรงใต้ฐานให้มันสูงกว่าพ้ืน          
    2)  เจาะ  แต่ยังไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ชุนจะเลือกวิธีไหน 

    4.  ปัญหาน้ําขังตามหมู่บ้าน  เดี๋ยวรอไปศึกษาดูงานเรื่องธนาคารน้ําใต้ดิน
    มาก่อนว่าเราจะดําเนินการอย่างไรครับ 

    5.  ถนนบ้านโพน – บ้านหนองซองแมว  เราจะดําเนินการซ่อมแซม 
    ตรงหน้าวัดโพธิ์ศรีวิลัย  ส่วนจุดที่ชํารุดเล็ก ๆ น้อย ๆ  ตามเส้นทางก็จะใช้
    ยางมะตอยไปซ่อมแซมครับ 

    6.  การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ผมได้เรียกประชุมแล้วเมื่อสัปดาห์     
    ที่แล้วและก็ได้กําชับทําความเข้าใจกับพนักงานแล้วครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  เรื่องไข้เลือดออก  พอดีผมได้รับหนังสือจากจังหวัด  จะรณรงค์พร้อมกันทํา
รองประธานสภา ฯ  บิ๊ก คลีนนิ่งเดย์  ทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงอยากให้กองสาธารณสุข 
    ดําเนินการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันโดยเร็วครับ 

นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ ขออนุมัติจัดซื้อแล้วค่ะ 
หน.ฝ่ายงานสาธารณสุข 

นางณฐอร   การถัก  พรุ่งนี้จะมีการประชุม  กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ช่วงบ่าย  ใครที่เป็น
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ ตัวแทนก็ขอเชิญประชุมนะคะ 
นายกเทศมนตรี 
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นายวร   โพนะทา  ช่วงนี้ฝนตก  บ่อพักน้ําตอนนี้มีเศษขยะ  เศษหญ้าไปอุดตัน  เช่น  หน้าบ้าน
สมาชิกสภา ฯ   พ่อใหญ่กอง  และแถวหน้าบ้านรองไพศาล  ฝากกองช่างออกไปตรวจสอบ
    และดําเนินการแก้ไขด้วยนะครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  เดี๋ยวจะดําเนินการครับ 
นักบริหารงานช่าง   

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายจันทา   พันภู  ครับท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดมีอะไรจะชี้แจงเพ่ิมเติมไหมครับ 
ประธานสภา ฯ   ถ้าไม่มี  ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุม   เวลา  12.00  น. 
 

    (ลงชื่อ)   สําลี   ศรีบัว ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายส าลี   ศรีบัว) 
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพน 

    (ลงชื่อ)    จันทา   พันภู ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายจันทา   พันภู) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลโพน 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมลงชื่อตรวจแล้วถูกต้อง 

                                            (ลงชื่อ)   เสถียร   สุภารี    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายเสถียร   สุภารี) 
                                               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 

                                            (ลงชื่อ)   ฮ้อย   คงอาษา    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายฮ้อย   คงอาษา) 
                                                สมาชกิสภาเทศบาลต าบลโพน 

                                             (ลงชื่อ)  ศักด์ิสิทธิ์   ลามุล   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล) 
                                               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 


