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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
วันที่  22  เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมใบบุ่น  เทศบาลต าบลโพน  อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

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

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายจันทา   พันภู 
นายเสริมศักดิ์  ราชติกา 
นายเสถียร   สุภาร ี
นายฮ้อย   คงอาษา 
นายสัมนัก   ปัสสะ 
นายบุญศิล   อิงภู 
นายวร   โพนะทา 
นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล 
นายสมพร   ภูจันหา 
นายส าลี   ศรีบัว 

ประธานสภาเทศบาลต าบลโพน 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน 

จันทา   พันภู 
เสริมศักดิ์  ราชติกา 
เสถียร   สุภาร ี
ฮ้อย   คงอาษา 
สัมนัก   ปัสสะ 
บุญศิล   อิงภู 
วร   โพนะทา 
ศักดิ์สิทธิ์   ลามุล 
สมพร   ภูจันหา 
ส าลี   ศรีบัว 

       ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพล   พะธุระ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน - 

      ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นางณฐอร   การถัก 
นายสมพงษ์   สุริโย 
นางสาวภัทราพร   โพนะทา 
นายทรงวุฒิ   ลังภูรี 
นางสุปราณี   พันธะลี 
นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ 
นายศรีประวัติ   วิลาศรี 
นางสาวกอบกุล   ภารประสาท 
นางสาวปภาวรินท์   ภูมิสาตร ์
นายสมจิตร   ปัสสะ 
นายสุรศักดิ์   คณาจันทร์ 
นางวันดี   ยุระตา 

ปลัดเทศบาลต าบลโพน 
รองปลัดเทศบาลต าบลโพน 
หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
นักบริหารงานช่าง 
หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝุายงานสาธารณสุข 
หน.ฝุายบริหารงานการศึกษา 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 

ณฐอร   การถัก 
สมพงษ์   สุริโย 
ภัทราพร   โพนะทา 
ทรงวุฒิ   ลังภูร ี
สุปราณี   พันธะลี 
กัลยา   แท่นจันทร์ 
ศรีประวัติ   วิลาศรี 
กอบกุล   ภารประสาท 
ปภาวรินท์   ภูมิสาตร์ 
สมจิตร   ปัสสะ 
สุรศักดิ์   คณาจันทร์ 
วันดี   ยุระตา 

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 
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นายส าลี   ศรีบัว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภา ฯ   พ.ศ. 2547  หมวด  2  ข้อ  21  และมติการประชุมสภาเทศบาลต าบล
    โพน  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่   
    4  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2561  ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาล
    ต าบลโพน  มีมติในการก าหนดการประชุม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  
    ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  
    30  เมษายน  2562  โดยมีก าหนดไม่เกิน  30  วันนั้น  เพ่ือให้การ 
    ด าเนินกิจการต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  ตามข้อระเบียบ  
    กฎหมาย  เทศบาลต าบลโพน  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน  
    สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่  
    22  เมษายน  2562  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม
    ใบบุ่นเทศบาลต าบลโพน     

นายจันทา   พันภู  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน  
ประธานสภา ฯ   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  วันที่  
    22  เมษายน  2562 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

    -  วันที่  25 – 26  เมษายน  2562  วัดปุารังสีปาลิวัณ  จะจัดงาน      
    วันครบรอบ  60  ปี  พระอาจารย์สงบ  ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปีแรก  วันที่  24  
    เมษายน  ขอให้กองช่างได้น าเต็นท์ไปกางไว้ที่วัดเพ่ือที่จะให้โรงทานได้น า
    ของมาวาง  วันที่  25  เมษายน  ก็จะมีการสวดมนต์ตอนเย็น  และวันที่  
    26  เมษายน  ก็จะมีการท าบุญตักบาตรตอนเช้าต่อด้วยสรงน้ าพระ   

    -  วันพุธที่  24  เมษายน  2562  เป็นวันเทศบาล  ประจ าปี  2562  
    และทางอ าเภอค าม่วงก็ได้ก าหนดเป็นวันจิตอาสา  ซึ่งจะน าจิตอาสามาร่วม
    พัฒนา  ท าความสะอาด  บริเวณสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวา  
    บ้านโพน  กาฬสินธุ์  จ ากัด  ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นก็จะมีการร่วมท าบุญ     
    ตักบาตร  บริเวณหน้าวัดปุารังสีปาลิวัณ  อ่านสาส์นรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงมหาดไทย  มอบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น  ประจ าปี  
    2562  ร่วมกันท ากิจกรรม  5  ส  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลโพน   
    รับประทานอาหารร่วมกัน  กิจกรรมนันทนาการและแข่งขันกีฬา  เพ่ือสร้าง
    ความสามัคคี  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน  สมัยประชุม 
    วิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  24  
    ธันวาคม  2561 
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    ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครับ 

    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน  ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม 
    เรียบร้อยแล้ว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  9  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 

นายวร   โพนะทา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  ตรงดอนเจ้าปูุ  อยากได้ดินไปถมตรงปูาย  ซึ่งได้คุยกันนานแล้ว  ก็เลย
    อยากเรียนถามว่า  ยังพอมีงบประมาณที่จะซื้อดินไปถมที่ดังกล่าวไหมครับ 

นางณฐอร   การถัก  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ขออนุญาตชี้แจงเรื่องดิน  
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ พอดีเมื่อเช้าได้ประสานกับผู้ประกอบการที่จะมาก่อสร้างรางระบายน้ า     
นายกเทศมนตรี   หมู่  5  เขาแจ้งว่าจะขุดดินข้ึนและจะมีดินที่เหลือ  ไม่รู้จะเอา ไ ป ไ ว้ ไ ห น  
    ถ้าเรามีความประสงค์ที่จะใช้ก็สามารถแจ้งผู้ประกอบการได้ 

นายฮ้อย   คงอาษา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  ขอสอบถามเรื่องงบประมาณซ่อมแซมของปีนี้  เราพอมีงบประมาณที่จะ
    ด าเนินการซ่อมแซมหรือไม่  อยากจะให้เอาดินมาถมบริเวณรอบหนองสิม  
    เพราะเป็นหลุมเป็นบ่อมาก  ซึ่งใกล้จะถึงประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจ าปี  
    2562  แล้ว  อยากให้ด าเนินการในส่วนนี้ให้เรียบร้อยครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
นักบริหารงานช่าง  หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ในส่วนของ
    การซ่อมแซมถนน  เราได้ตั้งงบประมาณไว้  จ านวน  400,000. -  บาท  
    ถ้าต้องการที่จะด าเนินการซ่อมแซมก็น่าจะด าเนินการเดือนนี้  เพราะถ้าฝน
    ลงแล้วจะท าไม่ได้  ก็ขอให้ท่านสมาชิก ฯ  ได้ส ารวจถนน  ว่าเราจะ 
    ซ่อมแซมเส้นไหนบ้าง 

นายจันทา   พันภู  ขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  ได้ก าหนดวัน  เวลา  ที่จะออกส ารวจ  ว่าเราจะ 
ประธานสภา ฯ   ด าเนินการซ่อมแซมถนนเส้นใดบ้างนะครับ 

นายบุญศิล   อิงภู  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  ขอสอบถามเกี่ยวกับน้ าประปาโซน  หมู่  5 , หมู่  4 , หมู่  2  ปีนี้เริ่ม
    แห้งแล้ว  และมีปัญหาเยอะ  น้ ามีกลิ่นเหม็น  ขุ่น  เราจะมีวิธีการหรือ 
    มาตรการที่จะแก้ไขในระยะยาวอย่างไร  และให้ทางเทศบาลมีการ 
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    ประชาสัมพันธ์หอกระจายเสียงเก่ียวกับน้ าประปาด้วย  เช่น  ช่วงนี้มีปัญหา
    อะไร  ก าลังด าเนินการอย่างไร  ให้ชาวบ้านได้รับรู้ด้วยกันครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  สืบเนื่องจากปีนี้ฝนมาช้ากว่าทุกปี  ปริมาณน้ าในหนองสิม  หนองที่  3    
นักบริหารงานช่าง  ประสบปัญหาเพราะว่าตัวที่สูบน้ าดิบมันช ารุด  แล้วท าให้การผลิต 
    น้ าประปามีกลิ่น  ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมได้ให้รถแมคโครไปขุดลอก  
    เพ่ือให้มีน้ ามากขึ้น  แต่ยังไม่สามารถผลิตน้ าได้  เนื่องจากน้ ายังขุ่ นอยู่      
    แต่ถ้าไม่ได้จริง ๆ  เรายังมีน้ าส ารองอยู่คือ  หนองสิม  หนองที่  1 ,     
    หนองท่ี  2  ครับ 

นายจันทา   พันภู  ต่อไปเราต้องแก้ไขปัญหาระยะยาว  ผมคิดว่า  ต้องขุดคันดิน  แล้ววางท่อ
ประธานสภา ฯ   เมนขนาดใหญ่  ครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ในส่วนของน้ าที่เราไม่พอใช้  ในช่วงหน้าฝนจะไม่ให้ชาวบ้านใช้น้ า  หนองที่  
นักบริหารงานช่าง  3  เพื่อการเกษตร  แต่เราไม่สามารถห้ามได้  ก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้  เรามี
    วิธีแก้ไขไหมว่า  น้ าหนองสิม  หนองที่  3  ไม่ให้ใช้  แต่น้ า  หนองที่  1 , 
    หนองท่ี  2  สามารถใช้ได้  เราจะมีมาตรการอย่างไรไหม  เพราะว่าถ้าช่วง
    ฤดูฝนเราต้องเก็บน้ าให้เต็มถึงจะพอใช้  ก็อยากน าเรียนสภา ฯ  ว่าเราควร
    จะมีมาตรการอย่างไร  ในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ  

นายวร   โพนะทา  ผมขอเสนอว่า  วางท่อเมนดีกว่าครับ  ถ้าจะห้ามไม่ให้ชาวบ้านใช้น้ า      
สมาชิกสภา ฯ   คงห้ามไม่ได ้

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ในส่วนของการเชื่อมท่อเมนจาก  หนองที่  1  ไป  หนองที่  2  สามารถท า
นักบริหารงานช่าง  ได้เลย  เพราะเราสามารถเอารถแมคโครไปขุดแล้ววางท่อ  PVC  หน้าฝน   
    ก็ปิดไว้ถ้าน้ าหมดค่อยปล่อย  ถ้าใช้วิธีนี้สามารถใช้น้ าได้ทุกหนองเลย       
    ไม่ต้องมีปัญหามาขุดลอกอีกครับ 

นายจันทา   พันภู  สรุป  วางท่อเมน  หนองสิม  หนองท่ี  2      
ประธานสภา ฯ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
รองประธานสภา ฯ  หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    1.  ตอนนี้เทศบาลมีรายรับเข้าเท่าไรแล้ว  ปีงบประมาณนี้ก็ผ่านมา  6  
         เดือนแล้ว  จะได้เร่งด าเนินการโครงการต่าง ๆ  ให้แล้วเสร็จ 
    2.  กล้องวงจร  CCTV  ตอนนี้ใช้งานได้ดีไหม  และสามารถติดตั้งเพ่ิมเติม
         ได้หรือไม่  มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่  ครับ 

นางสาวกอบกุล   ภารประสาท เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ   

    เงินรายรับ    23,519,661.65  บาท 
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    รายจ่าย   15,528,651.54  บาท 
    เงินสะสม  23,537,994.70  บาท 
    เงินทุนส ารองเงินสะสม 12,050,063.44  บาท 

นายสมพงษ์   สุริโย  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
รองปลัดเทศบาล   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ในประเด็นของ
    เรื่อง  กล้อง  CCTV  ตอนนี้ได้ด าเนินการซ่อมบ ารุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
    ใช้ได้ทั้ง  8  จุด  ก็สามารถดูข้อมูลได้  แต่ว่ายังไม่ชัดเจนในส่วนของข้อมูล
    ย้อนหลังว่าสามารถดูได้ระดับไหน  เพราะว่าเราพ่ึงได้เริ่มใช้   ความจุของ
    หน่วยความจ าขึ้นอยู่กับปริมาณของกล้องด้วย  ปกติน่าจะสามารถดู 
    ย้อนหลังได้  28  วัน  ถ้ามีเหตุมีเรื่องราวที่จะดูย้อนหลังก็สามารถมาติดต่อ
    ขอดูได้  โดยส่วนแรกคือ  งานปูองกัน ฯ  ส่วนที่สองคือ  งานธุรการ       
    จะมีแบบค าร้องใหก้รอกว่าใครต้องการที่จะขอดูข้อมูล  ในเรื่องอะไร  วันที่
    เท่าไร  เพือ่เป็นข้อมูลหลักฐานในการตรวจสอบ  ในส่วนของการติดตั้ง 
    กล้อง  CCTV  เพ่ิมเติม  ที่มีความส าคัญมีความจ าเป็นเพ่ิมเติมที่จะติด  
    ตอนนี้ก็ต้องรอดูก่อนว่างบประมาณเรามีเพียงพอหรือไม่  เราจัดท าแผน    
    ไว้อยู่  แต่ว่างบประมาณเราไม่มี  เราก็เลยตั้งไว้ในแผน  ก็ต้องรอดูในช่วง
    ปลายปีงบประมาณ  ว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือไม่  ก็ค่อยพิจารณา     
    กันอีกครั้งนึงว่าเงินเหลือจ่ายที่มี  จะติดตั้งเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร  แต่ว่า  
    ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่มี  ก็ต้องรอดูในช่วงปลายปีว่า
    เราเห็นความจ าเป็นเห็นความส าคัญที่จะติดตั้งกล้อง  CCTV  เพ่ิมเติม     
    ในจุดไหนหรือไม่อย่างไร  ก็คิดว่าจากการซ่อมบ ารุงทั้ง  8  จุดนี้แล้ว      
    ถ้าพ่ีน้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ  มีเสียงสนับสนุนมีเสียงร้องขอ
    ที่จะให้ท าก็สามารถด าเนินการได้   

นางสาวภัทราพร   โพนะทา เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
หัวหน้าฝุายอ านวยการ  หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ขออนุญาต
    เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกล้องวงจร  CCTV  ตอนนี้กล้องวงจรปิดของเราสามารถ
    ใช้ ได้ ดี แล้ ว   และทาง เทศบาลเราก็ ได้มี ค าสั่ งที่ จะให้ส านั กปลัด             
    เป็นผู้ควบคุมดูแล  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนที่อยากมาขอดูข้อมูล  
    ก็ให้มายื่นค าร้องที่ส านักปลัดหรืองานปูองกัน ฯ  ในส่วนของกองช่าง       
    จะเป็นผู้ดูแลการท าความสะอาด  คือ  เขาจะมีโปรแกรมว่า เดือนนึง      
    จะออกไปกี่ครั้ง  มีการท าบันทึกไว้  ในส่วนของการดูระบบกล้องวงจรปิด  
    ตอนนี้มีการโหลดแอฟในการดูกล้องแบบเรียวทาม  เจ้าหน้าที่ก็ได้โหลด
    แอฟไว้แล้ว  ถ้าเราต้องการที่จะดูกล้องวงจรตอนไหนก็สามารถดูได้เลย
    ตลอด  24  ชั่วโมง  และถ้ากล้องตัวไหนเสียเราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่   
    เข้าไปตรวจสอบได้เลยทันทีค่ะ   
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นางณฐอร   การถัก  ขออนุญาตเพ่ิมเติมค่ะ  กรณีของกล้อง  CCTV  ที่ของเราได้รับการ
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ในเขตของอ าเภอค าม่วง  จะมีเทศบาล
นายกเทศมนตรี   ต าบลนาทันและเทศบาลต าบลโพน  แต่ปรากฏว่าคุณสมบัติกล้องที่ติด    
    ครั้งแรกไม่ค่อยท างานเท่าไร  สมรรถนะไม่ค่อยดี  ก็เป็นที่มาของหลาย ๆ  
    อย่าง  ที่เวลามีเรื่องราวแล้วเราไม่สามารถที่จะสืบค้นในเรื่องของข้อมูล     
    และมีหนังสือล่าสุดจากจังหวัดแจ้งให้แต่ละท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกล้อง   
    CCTV  เข้าสู่ระบบของภูธรจังหวัด  เพื่อที่เวลามีเหตุเขาสามารถท่ีจะ 
    เชื่อมต่อและดูกล้องแต่ละที่ แต่ละท้องถิ่น  อันนี้ ก็ เป็นอีกมิติหนึ่ ง            
    ที่ในอนาคตต ารวจจังหวัดก็จะสามารถสืบค้นช่วยพวกเราได้ในระดับหนึ่ง  
    เขาก็เลยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งไปว่ามีจ านวนกล้องกี่ตัว 
    เพ่ือที่จะเชื่อมต่อค่ะ 

นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติ
สมาชิกสภา ฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ   

    -  ขออนุญาตน าเรียนในเรื่องของฝาปิดรางระบายน้ าช ารุด  ซึ่งมีหลายจุด
    ในเขตเทศบาลแต่ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  มีแค่ท่ีตลาดสดเท่านั้น   
    นอกจากนั้นยังไม่ได้ด าเนินการครับ   

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  ในส่วนของฝาปิดรางระบายน้ าซึ่งเราไม่มีส ารอง  เพราะฝาปิดรางระบาย
นักบริหารงานช่าง  น้ ามันไม่สามารถที่จะใช้แทนกันได้  ถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้คือ  หาท่อนไม้   
    ไปปิดไว้ก่อนแล้วจะไปวัดขนาดฝาต่อจากนั้นก็จะไปหล่อฝามาปิด  ซึ่งก าลัง
    ด าเนินการในส่วนนี้ครับ 

นายจันทา   พันภู  ปัญหาเรื่องรางระบายน้ าก็มีหลายจุด  เมื่อวันก่อนผมได้รับแจ้งมาว่า      
ประธานสภา ฯ   รางระบายน้ าหน้าบ้านพ่อนิดข้างบ้านยายหวาย  ซอยบ้านท่านรองสมพงษ์  
    ที่เชื่อมใส่ถนนใหญ่  อุดตัน  น้ าขัง  ก็ให้เจ้าหน้าที่ออกไปส ารวจด้วย       
    นะครับ   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
    -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม ่

    การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการ 
    แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า 

นายจันทา   พันภู  ขอเชิญเสนอญัตติครับ                                                     
ประธานสภา ฯ 

นายสมพงษ์   สุริโย  ด้วยได้รับแจ้งแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
รองปลัดเทศบาล   รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า  ตามหนังสือจังหวัด 
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    กาฬสินธุ์  ด่วนที่สุด  ที่  กส  0023.3 ว / 6773  ลงวันที่  23   
    พฤศจิกายน  2561  โดยนัยหนังสือดังกล่าวได้แจ้งให้เทศบาลพิจารณา
    ด าเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  ดังนี้ 
    1.  การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการแก้ไข 
         ปัญหายางพาราตกต่ า 
     1)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอโครงการ /  
    กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราและมีอยู่ในแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  
    เพ่ือขอใช้จ่ายเงินสะสมตามอ านาจหน้าที่ด้านบริการชุมชนและสังคมหรือ
    กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ 
    กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
     2)  การส ารองเงินไว้ใช้จ่ายกรณีจ าเป็นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน     
    การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
    พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  89 
     3)  กรณีโครงการ / กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราที่ไม่อยู่ใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  
    โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า 
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข 
    เพ่ิมเติม  ข้อ  22 / 2 
     4)  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก่อสร้าง   
    ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา  สามารถใช้ 
    มาตรฐานตามที่กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท  หรือมหาวิทยาลัย
    เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (ถนนยางพาราดินซีเมนต์  โดยใช้
    น้ ายาดัดแปร  ผสมยางพาราสด  หรือยางพาราข้น)  ก าหนดให้ 
     5)  ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  เอกสารเชิญชวน  และสัญญา
    ต้องระบุให้คู่สัญญาซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย  หรือกลุ่มที่
    การยางแห่งประเทศไทยให้การรับรองเท่านั้น  โดยหลักจากได้คู่สัญญาแล้ว  
    ในการท าสัญญาให้ระบุแหล่งซื้อน้ ายางพารา  ปริมาณน้ ายางพารา   
    ประเภทน้ ายางพารา  (น้ ายางสด / น้ ายางข้น)  หากกรณียังไม่ได้ 
    ด าเนินการให้ระบุวันที่คาดว่าจะซื้อน้ ายางพารา 

    2.  ให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการดังกล่าว  (ตามแบบ 
    รายงานที่ก าหนด)  ผ่านช่องทาง  e – mail :    
    prompan1122@gmail.com  โดยให้รายงานทุกวันศุกร์ก่อนเวลา   
    15.00  น.  (เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่  26  พฤศจิกายน  2561  จนถึง 
    สิ้นสุดปีงบประมาณ  2562)   

mailto:prompan1122@gmail.com%20%20โดย
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     ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  รวมแก้ไข
    เพ่ิมเติมฉบับที่  2  ได้ก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
    สังคมแผนงานการศึกษา  ล าดับที่  42  โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามกีฬา
    ฟุตซอลด้วยการเทพ้ืนวัสดุที่มีส่วนผสมของยางพารา  ซึ่งได้มีการ 
    เปลี่ยนแปลงแผน มาจากโครงการปรับปรุงพ้ืนสนามกีฬาฟุตซอล  เมื่อวันที่  
    4  มีนาคม  2562  ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  เพ่ือปรับปรุงพ้ืน
    สนามกีฬาฟุตซอลให้ได้มาตรฐานปูองกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา                 
    2)  สนองนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า  เปูาหมาย 
    ปรับปรุงพ้ืนสนามกีฬาฟุตซอล  หมู่   2  ขนาด  666  ตารางเมตร        
    พ้ืนปูยางที่มีส่วนผสมของยางพาราหนา  2  มิลลิเมตร  งบประมาณ   
    500,000.-  บาท  ด าเนินการในปีงบประมาณ  2562  

     ข้อมูลสถานการณ์คลัง  ณ  ปัจจุบัน  เทศบาลต าบลโพนมีรายรับ  
    23,519,661.65  บาท  รายจ่าย  15,528,651.54  บาท  เงินทุน
    ส ารองเงินสะสม  12,050,063.44  บาท  เงินสะสม    
    23,537,994.70  บาท  เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  ประมาณ   
    16,513,484.24  บาท  

     สนามกีฬาฟุตซอลของเทศบาลต าบลโพน  ได้มีการปรับปรุงจาก
    ลานเอนกประสงค์ให้เป็นสนามกีฬาฟุตซอล  ทั้งนี้เนื่องจากมีเยาวชนและ
    ประชาชนทั่วไปสนใจเล่นกีฬาฟุตซอลเป็นจ านวนมาก  การปรับปรุงเมื่อปี  
    2560  ได้มีการขยายลานสนามให้ได้ขนาดมาตรฐาน  แต่พื้นยังเป็น 
    คอนกรีต  ท าให้มีการบาดเจ็บในระหว่างเล่นเสมอ  ในการที่ปรับปรุงพ้ืน
    สนามกีฬาฟุตซอลโครงการเทพ้ืนยางที่มีส่วนผสมของยางพาราในครั้งนี้  
    กองช่างได้จัดท าแบบประมาณราคาแล้ว  ต้องใช้งบประมาณในการ 
    ด าเนินการ  498,000.-  บาท  รายละเอียดตามเอกสาร  ป.ร.4 , ป.ร.5   

     ดังนั้น  เพื่อปรับปรุงพื้นสนามกีฬาฟุตซอลให้ได้มาตรฐาน  ลดการ
    บาดเจ็บในการเล่นกีฬา  และตอบสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาราคา 
    ยางพาราตกต่ า  จึงเสนอขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลโพน  พิจารณาอนุมัติ
    จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  498,000. -  บาท  เ พ่ือด าเนินการ         
    ตามโครงการปรับปรุงพ้ืนสนามกีฬาฟุตซอล  ด้วยการเทพ้ืนวัสดุที่มี 
    ส่วนผสมของยางพารา  โดยการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก 
    จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  4      
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    พ.ศ. 2561  ข้อ  89  ซึ่งได้ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ    
    ใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 
     1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ ง เกี่ ยวกับด้ านการบริการชุมชนและสั งคม         
    หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
    หรือกิจการที่จัดท าเ พ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้ งนี้       
    ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่ 
    กฎหมายก าหนด 
     2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
     3)  ให้กันสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
    สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 
     4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน   
    หนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่าย   
    เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

     ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึง
    ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ      
    ในระยะยาว 

     ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์  ด่วนที่สุด  ที่  กส      
    0023.3 / ว 6773  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อม
    แนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล     
    ในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า  ดังกล่าว  จึงเสนอสภาเทศบาล
    ต าบลโพนพิจารณาขออนุมัติใช้เงินสะสมในครั้งนี้ 

นายจันทา   พันภู  จากที่ได้ฟังค าแถลงมีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายเสนอความเห็น
ประธานสภา ฯ   หรือไม ่

    ถ้าไม่มีก็ขอมติในท่ีประชุมว่าอนุมัติการขอใช้เงินสะสม  จ านวน   
    498,000.-  บาท  เพ่ือด าเนินการตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬา     
    ฟุตซอลโดยการเทพ้ืนวัสดุที่มีส่วนผสมของยางพาราหรือไม่ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
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นางณฐอร   การถัก  สืบเนื่องมาจากทางผู้ว่า ฯ  จังหวัดกาฬสินธุ์ในการประชุม  Conference  
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อช่วงสงกรานต์   ท่ านได้ต าหนิ เทศบาลเราว่าไม่ ได้ดูแลอาคาร         
นายกเทศมนตรี   ศูนย์ศิลปาชีพ  ซึ่งโรงละครที่ฝูาหลุด  เบาะเก้าอ้ีสกปรก  และบนอาคาร
    จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กระเบื้องมันแตกก็ไม่มีการปรับปรุงดูแล  ท่านก็เลย
    ต าหนิมาว่ามันเป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ  
    เหมือนเราไม่ให้ความส าคัญ  ทางเทศบาลของเราก็เลยจะท าเรื่องไปขอ    
    งบจากส านักงานจังหวัด  แต่ปรากฏว่าไม่เข้าข่ายงบยุทธศาสตร์จังหวัด     
    จึงไม่สามารถที่จะให้งบประมาณมาได้  เนื่องจากว่าผ่านปีงบประมาณ     
    ไปแล้ว  ท่านก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางเทศบาลของเรา        
    เอางบซ่อมแซมตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเราใช้ ในส่วนนี้        
    ก็เลยน าเรียนในที่ประชุมสภา ฯ  ว่าเราจะมีแนวทางอย่างไร 

นายจันทา   พันภู  โดยเฉพาะรั้วที่อยู่ด้านหน้าศูนย์ ฯ  อยากให้ปรับปรุงครับ  และผมขอเสริม
ประธานสภา ฯ   อีกเรื่องนึง  คือเครื่องเสียงเมื่องานกีฬาที่ผ่านมาตู้ล าโพงขาด  อยากให้ 
    ด าเนินการซ่อมแซมครับ 

นายสมพงษ์   สุริโย  ประเด็นของ  เรื่องเครื่องเสียง  คราวที่แล้วก็ซ่อมแซมไป  ค่าใช้จ่ายเกือบ  
รองปลัดเทศบาล   4  หมื่นบาท  ซึ่งงานกีฬาครั้งนี้เป็นงานที่  2  ที่ได้ใช้งาน  และก็เสีย      
    อีกแล้ว  เครื่องเสียงก็เหมือนกับกล้อง  CCTV  คือต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแล 
    โดยตรงซึ่งต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  แต่ของเราไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
    ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง  ผมก็เลยคิดว่าเวลาเราจะใช้งานตาม
    โครงการต่าง ๆ  ก็ให้จ้างเหมาเอา  มันจะช่วยประหยัดงบประมาณด้วย
    ครับ  แต่ถ้าเป็นเครื่องเสียงที่อยู่ในห้องประชุมก็ให้ใช้ได้ปกติ  ถ้าเป็นงาน
    ข้างนอกอาคาร  เช่น  งานกีฬา  ก็ให้ใช้วิธีจ้างเหมา  อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น า
    เรียนให้สมาชิกสภา ฯ  ได้พิจารณาครับ 

นางสาวภัทราพร   โพนะทา ในส่วนของส านักปลัดขอแจ้งปฏิทินงาน  ประจ าเดือนพฤษภาคม  2562 
หัวหน้าฝุายอ านวยการ  -  วันที่  3  พฤษภาคม  2562  ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
    -  วันที่  7  พฤษภาคม  2562  โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจ าปี  
        2562  ณ  ศูนย์ศิลปวัฒธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน  และบริษัท
        ไปรษณีย์ไทย  ก็จะมาร่วมเลี้ยงอาหารให้กับผู้สูงอายุด้วย 
    -  วันที่  24  เมษายน  2562  โครงการวันเทศบาล  ประจ าปี  2562   

     ตามที่กระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศ  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  
    2532  ก าหนดให้  วันที่  24  เมษายน  ของทุกปีเป็นวันเทศบาล        
    ซึ่งก าหนดให้เทศบาลและเมืองพัทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลโดยถือ
    ปฏิบัติเป็นประจ าทุกปี  เทศบาลต าบลโพน  ได้ด าเนินงานตามบทบาท 
    หน้าที่ในการให้บริการประชาชนในด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ   
    ได้แก่  โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  ด้านสังคมและ     
    การสาธารณสุข  ตลอดจนด้านการเมือง  การบริหาร  โดยให้การสนับสนุน
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    ส่งเสริมการสร้างพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลจึงเป็น
    กิจกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักและร าลึก     
    ถึงความส าคัญของบทบาทและภาระหน้าที่ที่มีต่อสังคม  ทั้งเป็นการ 
    ประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลแก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  จึงได้ 
    ก าหนดจัดโครงการวันเทศบาลประจ าปี  2562  ขึ้น  ในวันพุธที่  24  
    เมษายน  2562 

     วัตถุประสงค์ 
    1.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและ 
    พนักงานจ้างเทศบาลได้ร าลึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และ 
    ความส าคัญของหน่วยงานที่มีต่อประชาชน 

    2.  เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
    เทศบาลโพนทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบ าบัดทุกข์  
    บ ารุงสุขให้กับประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น 

    3.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจของสมาชิกสภาเทศบาล  
    พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโพน 

    4.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของบุคลากรในองค์กร
    เทศบาล 

     ก าหนดการจัดงาน  “วันเทศบาล”  ประจ าปี  2562  วันที่  24  
    เมษายน  2562 
    เวลา  07.00  น. -  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและ
       พนักงานจ้างเทศบาลต าบลโพนพร้อมกัน  ณ  
       หน้าวัดปุารังสีปาลิวัณ  เพื่อร่วมท าบุญตักบาตร 
    เวลา  08.30  น. -  ประธานในพิธีอ่านสาส์นรัฐมนตรีว่าการ 
       กระทรวงมหาดไทย  เนื่องในวันเทศบาล   
       ประจ าปี  2562 
       -  พิธีมอบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น  
       ประจ าปี  2562 
    เวลา  09.00  น. -  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและ
       พนักงานพนักงานจ้างเทศบาลต าบลโพนร่วมท า
       กิจกรรม  5  ส  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
       โพน 
    เวลา  12.00  น.   -  รับประทานอาหารร่วมกัน 
    เวลา 13.00–16.30น. -  กิ จ กร รมนันทนาการและแข่ ง ขั นกี ฬา        
       เพ่ือสร้างความสามัคคี  
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นางณฐอร   การถัก  แจ้งกิจกรรมโครงการวันเทศบาลขอให้พนักงานท ากิจกรรมร่วมกันพัฒนา
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ พ้ืนที่บริเวณ  สหกรณ์  ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวา  กาฬสินธุ์  จ ากัด  
นายกเทศมนตรี   ถ้าใครที่มีชุดจิตอาสาก็ให้ใส่ไปด้วย  

    โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง  
    พัฒนาชุมชน  สู่การพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  2562  ระหว่างวันที่        
    8 – 10  พฤษภาคม  2562 

    ก าหนดการโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     
    การพัฒนาตนเอง  พัฒนาชุมชน  สู่การพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  2562  
    ระหว่างวันที่  8 – 10  พฤษภาคม  2562  

    -  วันที่  8  พฤษภาคม  2562  
    เวลา  08.30  น. ลงทะเบียน 
    เวลา  09.00  น.   พิธีเปิดการฝึกอบรม 
    เวลา  09.30  น.   การบรรยาย  เรื่อง     
       การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานและ 
       การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
    เวลา  10.30  น. รับประทานอาหารว่าง 
    เวลา  10.45  น. การบรรยาย  เรื่อง  การรวบรวมข้อมูลตาม 
       หลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี 
    เวลา  12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
    เวลา  13.00  น. การบรรยาย  เรื่อง  ยุทธศาสตร์แนวทางในการ
       พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    เวลา  14.30  น. พักรับประทานอาหารว่าง 
    เวลา  14.45  น. การบรรยาย  เรื่อง  ยุทธศาสตร์แนวทางในการ
       พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    เวลา  19.30  น. เดินทางสู่  จังหวัดจันทบุรี 

    -  วันที่  9  พฤษภาคม  2562 
    เวลา  06.00  น. รับประทานอาหารเช้า 
    เวลา  07.00  น. เดินทางสู่  เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์  
       อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 
    เวลา  09.00  น. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ  เทศบาล
       ต าบลพลับพลานารายณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัด
       จันทบุรี 
    เวลา  12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
    เวลา  14.30  น. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์  
       ต าบลบางชัน  อ าเภอขรุง  จังหวัดจันทบุรี  
    เวลา  16.00  น. เดินทางสู่ที่พัก 
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    เวลา  18.00  น. รับประทานอาหารเย็น 
    เวลา  20.00  น. ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

    -  วันที่  10  พฤษภาคม  2562 
    เวลา  06.00  น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  และออกเดินทางสู่ศูนย์
       เรียนรู้บ้านจ ารุง  หมู่บ้านพอเพียง  หมู่ที่  7  
       ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง  
    เวลา  07.00  น. รับประทานอาหารเช้า 
    เวลา  09.00  น. ศึกษาดูงาน  ศูนย์เรียนรู้บ้านจ ารุง  หมู่บ้าน 
       พอเพียง  หมู่ที่  7  ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง  
       จังหวัดระยอง 
    เวลา  10.30  น. รับประทานอาหารว่าง 
    เวลา  10.45  น. ศึกษาดูงาน  ศูนย์เรียนรู้บ้านจ ารุง  หมู่บ้าน 
       พอเพียง  หมู่ที่  7  ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง  
       จังหวัดระยอง 
    เวลา  12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
    เวลา  13.00  น. ศึกษาดูงาน  ศูนย์เรียนรู้บ้านจ ารุง  หมู่บ้าน 
       พอเพียง  หมู่ที่  7  ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง  
       จังหวัดระยอง 
    เวลา  14.30  น. รับประทานอาหารว่าง 
    เวลา  14.45  น. ศึกษาดูงาน  ศูนย์เรียนรู้บ้านจ ารุง  หมู่บ้าน 
       พอเพียง  หมู่ที่  7  ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง  
       จังหวัดระยอง 
    เวลา  18.00  น. รับประทานอาหารเย็น  และร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
    เวลา  19.00  น. เดินทางสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    -  วันที่  11  พฤษภาคม  2562   
    เวลา  08.00  น. กลับถึงส านักงานเทศบาลต าบลโพน 

     ช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่  4 – 6  
    พฤษภาคม  2562  เชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์  ธงชาติ  จัดตั้งซุ้ม
    เฉลิมพระเกียรติ  ท าความสะอาดพ้ืนที่  และเชิญชวนทุกท่านใส่เสื้อเหลือง
    ตลอดเดือน  เมษายน – กรกฎาคม  2562 

     ช่วงนี้ก็ใกล้เลือกตั้งท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็ขอให้เราเตรียมพร้อมกับ
    การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะ 

    คุณสมบตัิ  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
    ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545  และกฎหมายการจัดตั้งเทศบาล  ดังนี้    
    (1)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
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    (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง  กรณีสมัครรับเลือกตั้ง
          เป็นนายกเทศมนตรี   
    (3)  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร    
          รับเลือกตั้ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัคร      
          รับเลือกตั้งหรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
          หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          นั้ น เ ป็ น เ วล าติ ด ต่ อ กั นส ามปี   นั บ ถึ งปี ที่ ส มั ค ร รั บ เ ลื อ กตั้ ง                 
    (4)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิก
          ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น   ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น   ห รื อ ส ม า ชิ ก รั ฐ ส ภ า                                  
    (5)  ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
          หรือผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  หรือที่ปรึกษาหรือ 
          เลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น  เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
          หรือทางอ้อมในสัญญาที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังไม่
          ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง  
    (6)  เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งถูกให้พ้นจาก 
          ต า แห น่ ง เ นื่ อ ง จ า ก กร ะท า ก า รทุ จ ริ ตห รื อป ร ะพฤติ มิ ช อบ               
    (7)  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  
    (8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
    (9)  ไม่เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  34 
          (1)  (2)  หรือ  (4)  ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
          ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ได้แก่   
     (9.1)  ไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ      
     (9.2)  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช            
     ( 9 . 3 )   ไ ม่ อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ถู ก เ พิ ก ถ อ น สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง                 
    (10)  ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล  
    (11)  ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตั้งแต่สองปี
            ขึ้นไป  และได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ใน
            ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  
    (12)  ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม  
            พระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่  โดยได้พ้นโทษหรือต้อง
            ค าพิพากษามายังไม่ถึ งห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ ง   แล้วแต่กรณี        
    (13)  ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  
            หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือถือว่า
            ก ร ะ ท า ก า ร ทุ จ ริ ต   แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ใ น ว ง ร า ช ก า ร                
    (14)  ไม่เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
            ของแผ่นดิน  เพราะร่ ารวยผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
    (15)  ไม่เป็นผู้เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
            สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น        
            ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือ  
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            กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  
            หรือผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
    (16)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา 
            ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามมาตรา  37  หรือตามกฎหมาย
            ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
            และสมาชิกวุฒิสภา  
    (17)  ไม่เป็นเคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
            มายังไม่ถึงหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง      
            อันเนื่องมาจากการกระท าการโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัตินี้ 
            หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
            สมาชิกวุฒิสภาเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเลือกตั้ง  หรือได้รับ 
            เลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต  
    (18)  ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภา 
            ท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
    (19)  ไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
            วุฒิสภา  หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
            ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ   
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
    (20)  ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  
    (21)  ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
            ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  
    (22)  ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการ
            ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชน
            แห่งชาติ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของ 
            รัฐสภา  
    (23)  ไม่มีลักษณะอ่ืนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน 
            ท้องถิ่นก าหนด    

    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  ต้องมี 
    คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  44  แห่ง  พ.ร.บ.    
    การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545  คือ 
    (1)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
    (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
    (3)  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  
          สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
          หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรียนและที่ดิน  หรือ 
          กฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
          เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง  และ 
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    (4)  คุณสมบัติอ่ืนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ก าหนดคือจะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะ
          ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการ
          ของผู้บริหารท้องถิ่น  เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ 
          ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

นายจันทา   พันภู  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจ าปี  2562  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  25 – 26  
ประธานสภา ฯ   พฤษภาคม  2562 

นายสมพงษ์   สุริโย  ได้รับหนังสือ  โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  ซึ่งเขาจะท าโครงการลงพ้ืนที่   
รองปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลโพน  จ านวน  2  บ่อ  ตอนนี้ก าลังหาพ้ืนที่   ที่ชาวบ้าน  
    อยากได้ลงในพ้ืนที่ของตัวเอง  และต้องสละพ้ืนที่ในการขุดบ่อประมาณ     
    1  ไร่กว่า ๆ  เพ่ือที่จะท าเป็นบ่อธนาคารน้ าใต้ดิน  ขุดดินลึก  7  เมตร  
    ส่วนดินที่ขุดก็ต้องขนไปทิ้ง  จะไม่มีคันคู  และพ้ืนที่ตรงนั้นต้องเป็นพ้ืนที่ที่มี
    เอกสารสิทธ์  ตอนนี้มีงบมาลงที่เทศบาลต าบลโพน  จ านวน  1  บ่อ     
    และ  1  บ่อ  ใช้ พ้ืนที่ประมาณ  1.8  ไร่  ถ้าใครประสงค์อยากได้         
    ให้มาแจ้งที่เทศบาล  ทางเราจะส่งรายชื่อให้  แต่ถ้าไม่มีชาวบ้านประสงค์  
    ที่อยากจะได้  เขาก็ขอลงพ้ืนที่สาธารณะ  ผมเลยเรียนไปเบื้องต้นว่า  พ้ืนที่
    สาธารณะของพ้ืนที่ เทศบาลต าบลโพน  ไม่มีพ้ืนที่ที่จะด าเนินการได้     
    ขนาดนั้น  นอกจากขุดลอกใหม่  ตอนนี้ก็เลยยังไม่รับปากในส่วนของพ้ืนที่
    สาธารณะ  ถ้าไม่มีชาวบ้านต้องการก็ต้องส่งคืนงบประมาณ  จึงขออนุญาต
    น าเรียนและช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยครับ 

    โครงการพุทราแปลงใหญ่  ที่ทางเทศบาลได้จัดประชุมปรึกษาหารือพุทรา
    ราคาตกต่ าเมื่อเดือนที่แล้ว  และได้รับการประสานจาก  ท่านนิพนธ์       
    ว่าวันนี้ช่วงบ่ายก็จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นหารือร่วมกันอีก      
    ถ้าท่านใดอยากเข้าร่วมประชุมหรือท่านใดที่เป็นกรรมการอยู่แล้วก็ขอเชิญ
    เข้าร่วมประชุมกันนะครับ 

นางณฐอร   การถัก  ด้วย  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ วิจัย  และนวัตกรรม  ได้รับงบประมาณโครงการแผนงานขับเคลื่อน
นายกเทศมนตรี   วิทยาศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฐานราก  ยกระดับ  OTOP  ใน      
    10  จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ  ได้ก าหนดการจัดฝึกอบรม         
    เชิ งปฏิบัติการ  หลักสูตร  “การผลิต เครื่ องกรองน้ า อ่อนเ พ่ือใช้              
    ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  OTOP”  ให้แก่ผู้ประกอบการ  OTOP  
    และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  ในพ้ืนที่จังหวัด 
    กาฬสินธุ์  สามารถผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อน  เพื่อน าไปผลิตน้ าที่สะอาด 
    ปลอดภัยส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตได้เองในราคาต้นทุนต่ าและสามารถ
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    ดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้ระหว่างวันที่  27 – 30  พฤษภาคม  
    2562  ณ  ที่ท าการเทศบาลต าบลโพน   

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  อยากให้กองช่างไปดูน้ าล้นฝายอู้เจ้าคุณ  ถ้านานไป  น้ าที่มันหยดตรง     
รองประธานสภา ฯ  ทางเข้าวัด  จะท าให้เป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้นไปเรื่อย ๆ  ซึ่งมันจะท าให้พัง
    ไปมากกว่านี้  พอจะมีงบประมาณซ่อมแซมไหมครับ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ     

นายจันทา   พันภู  ครับท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดมีอะไรจะชี้แจงเพ่ิมเติมไหมครับ 
ประธานสภา ฯ   ถ้าไม่มี  ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุม   เวลา  12.00  น. 

 

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

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

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมลงช่ือตรวจแล้วถูกต้อง 

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

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

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

 
 
 
     


