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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 

วันที่  22  พฤศจิกายน  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมใบบุ่น  เทศบาลต าบลโพน  อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

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

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
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5 
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8 
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นายเสริมศักดิ์   ราชติกา 
นายเสถียร   สุภาร ี
นายฮ้อย   คงอาษา 
นายสัมนัก   ปัสสะ 
นายบุญศิล   อิงภู 
นายวร   โพนะทา 
นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล 
นายสมพร   ภูจันหา 
นายสําลี   ศรีบัว 

รองประธานสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 

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

       ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 
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นายจันทา   พันภู 
นายพล   พะธุระ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลโพน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 

ลาป่วย 
ลาป่วย 

      ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นางณฐอร   การถัก 
 
นายสมพงษ์   สุริโย 
นางสาวภัทราพร   โพนะทา 
นายทรงวุฒิ   ลังภูร ี
นางสุปราณี   พันธะรี 
นายพลชนะ   ยี่สารพัฒน์ 
นางสาวปภาวรินท์   ภูมิสาตร ์
นางสาวมลิวัลย์   สุดถวิล 
นายสมจิตร   ปัสสะ 
นายสุรศักดิ์   คณาจันทร์ 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาลตําบลโพน 
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
นักบริหารงานช่าง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 
พนักงานจ้างเหมา 
พนักงานจ้างเหมา 

ณฐอร   การถัก 
 
สมพงษ์   สุริโย 
ภัทราพร   โพนะทา 
ทรงวุฒิ   ลังภูร ี
สุปราณี   พันธะรี 
พลชนะ   ยี่สารพัฒน์ 
ปภาวรินท์   ภูมิสาตร์ 
มลิวัลย์   สุดถวิล 
สมจิตร   ปัสสะ 
สุรศักดิ์   คณาจันทร์ 

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  4  
    ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.2562  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2562       
    ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2562  โดยมีกําหนดไม่เกิน  30  วันนั้น  
    เพ่ือให้การดําเนินกิจการต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง     
    ตามข้อระเบียบกฎหมาย  เทศบาลตําบลโพน  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
    ตําบลโพน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.  
    2562  ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2562  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  
    ณ  ห้องประชุมใบบุ่นเทศบาลตําบลโพน     

นายเสริมศักดิ ์  ราชติกา  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน     
รองประธานสภา ฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ.2562  วันที่  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 22  พฤศจิกายน  2562 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

    1.  กลุ่มพุทราแปลงใหญ่  วันนี้เริ่มรับซื้อแล้ว  จุดรับซื้ออยู่ที่เทศบาล  
    สําหรับใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพุทราแปลงใหญ่  ก็สามารถนํามาขายได้     
    แต่จะไม่ได้เงินปันผล   

    2.  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา  ท่านปลัดได้เข้าร่วมโครงการ
    สัมมนาเพ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง        
    ส่วนท้องถิ่ น ใน เขต พ้ืนที่ จั ง หวัดกาฬสินธุ์   ประจํ าปี งบประมาณ           
    พ.ศ. 2563  ที่โรงแรมริมปาว  ขอให้ท่านปลัดได้แจ้งรายละเอียดในการ
    ประชุมวันนั้นให้ทราบด้วยครับ  

นางณฐอร   การถัก  เรียนท่านประธานในที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภา ฯ  และหัวหน้าส่วน
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ  ขอแจ้งรายละเอียดในการประชุม  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  
นายกเทศมนตรี   2562  ที่ผ่านมา  ท่านท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  นายกิติชัย   เกตุวงษา  
    ท่านย้ายมาใหม่  มาจากจังหวัดบุรีรัมย์  ท่านได้มีหนังสือแจ้งให้ท้องถิ่น   
    ทุกแห่ง  ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น  ประธาน / รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ผู้อํานวยการทุกสํานัก / กอง  ท้องถิ่นอําเภอและผู้ช่วยท้องถิ่นอําเภอ     
    ทุกอําเภอ  ข้าราชการในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    จังหวัดกาฬสินธุ์   เข้าร่วมโครงการสัมมนาเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ          
    การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  
    ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน    
    คนละ  500.-  บาท  (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  เพราะไม่มีงบประมาณ   
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    เพราะว่าจัดอยู่ที่โรงแรมริมปาว  ก็เลยต้องมีค่าใช้จ่าย  ท่านผู้ว่า ฯ  ก็มี
    นโยบายให้กับท้องถิ่น  คือ 

    1.  การบริหารจัดการองค์กร  เรื่องคน  ท่านให้ความสําคัญในเรื่องนี้      
    ให้เราสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร  สร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะและถ้ามี
    โอกาสก็ให้ไปศึกษาดูงานมาเปรียบเทียบ  และโครงการของท่านที่จะมา   
    ต่อยอด  คือ  โครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ของท่านผู้ว่า ฯ   
    ไกรสร   กองฉลาด  กับโครงการกวาดล้างยาเสพติด  ก็ยังคงสานต่อ 

    2.  เรื่องของสถาบัน  ท่านผู้ว่า ฯ  ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสถาบัน   
    โดยเฉพาะโครงการจิตอาสา   จึ ง ให้จัดตั้ ง โครงการจิตอาสาของ             
    แต่ละหน่วยงานขึ้น  โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่า  50  คน  ของแต่ละองค์กร  
    และตอนนี้เราก็ได้รายงานส่งรายชื่อไปแล้วเกี่ยวกับสมาชิกจิตอาสา  ก็มี
    ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกคน  รวมทั้งพนักงานเทศบาลด้วย  ท่านผู้ว่า ฯ  
    ไม่อยากให้มีแค่ประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิกจิตอาสา  อยากให้ข้าราชการ  
    สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นําชุมชน  รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรร่วม
    เป็นสมาชิกด้วย  และงานรัฐพิธีถือว่าเป็นหน้าที่ของข้าราชการ  สมาชิก
    สภา ฯ  ที่จะต้องไปร่วม  ท่านผู้ว่า ฯ  อยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน   
    เข้ามามีส่วนร่วมในงานรัฐพิธีด้วย  อันนี้คือนโยบายของท่าน  ผู้ว่า ฯ 
    กาฬสินธุ์  นายชัยธวัช   เนียมศิริ  คนปัจจุบันค่ะ   

    3.  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่ งจะมีผลในการจัดเก็บภาษี      
    ในวันที่  1  มกราคม  2563  เดี๋ยวจะให้กองคลังได้มาชี้แจงทําความ 
    เข้าใจอีกครั้งนึง  คือเขาจะยกเลิกภาษีบํารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือน   
    เพราะฉะนั้น  ในอนาคตจะมีการประเมินใหม่  จากเดิมที่เราเอาราคากลาง
    จาก  พรบ. ภาษีท่ีดิน  พ.ศ. 2521  มาเป็นราคาประเมินของกรมธนารักษ์  
    ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่  เราก็จะมีการประกาศให้ทันในเดือนธันวาคม  
    มีผลใช้ในเดือนมกราคมและดําเนินการจัดเก็บในเดือนเมษายน  2563  
    เดี๋ยวเราจะมีการซักซ้อมทําความเข้าใจกันอีกทีนึงค่ะ 

    4.  โครงการเดิน  วิ่ง  เฉลิมพระเกียรติ  มีค่าลงทะเบียนคนละ         
    400.-  บาท  (-สี่ร้อยบาทถ้วน-)  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  8  ธันวาคม  
    2562  โดยมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นเจ้าภาพ  และให้ส่งรายชื่อภาคบังคับ  
    อปท.  ละไม่น้อยกว่า  20  คน 

     รายละเอียดที่ได้เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน      
    ที่ผ่านมา  ก็มีเท่านี้ค่ะ   

นายเสริมศักดิ ์  ราชติกา  ขอบคุณท่านปลัดครับ 
รองประธานสภา ฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 
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    3.  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา  สตง.ได้เข้าตรวจที่  รพ.สต.
    โพน  ขอดูโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีข้อ 
    ทักท้วงอะไรครับ 

    4.  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว  คุณยายทองพันธ์   ยุระตา           
    ที่เสียชีวิตลง  และขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันช่วยงานศพครับ 

    5.  ขอแสดงความยินดีกับโครงการทํา  MOU  ระหว่างโรงเรียนชุมชนโพน
    พิทยาคม  กับ  เทศบาลตําบลโพน  ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม
    ด้านกีฬา  และได้ทราบมาว่าต่อไปโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เขาจะ
    ยุบรวมกันกับโรงเรียนที่อยู่พ้ืนที่ใกล้เคียง  ซึ่งตอนนี้  สพฐ.  ส่งหนังสือแจ้ง
    มติ  ครม.  สั่ง  ผอ.  เขตพ้ืนที่ทั่วประเทศควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก        
    ที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      
    ขั้นพ้ืนฐานในตําบลเดียวกันน้อยกว่า  6  กิโลเมตร  ให้บังเกิดผลอย่าง    
    เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม   เ พ่ื อ ย ก ร ะดั บ คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ เ พ่ิ ม สู ง ขึ้ น                
    เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  และลดภาระค่าใช้จ่าย 
    งบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง      

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  สมัยประชุม 
    สามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  19   
    สิงหาคม  2562 

    ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครับ 

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน  ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม 
    เรียบร้อยแล้ว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  8  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 

นายสัมนัก   ปัสสะ  เรียนท่านประธานในที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภา ฯ   ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ          

    -  ขอสอบถามเรื่องสนามฟุตซอล  วันไหนผู้รับเหมาจะเข้ามาซ่อมแซมครับ  
    เห็นทําหนังสือไปแจ้งนานแล้วแต่ยังไม่เข้าดําเนินการ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี   เรียนท่านประธานในที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
นักบริหารงานช่าง  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  ในส่วน
    ของการซ่อมแซมสนามฟุตซอล  ได้ทําหนังสือแจ้งผู้รับเหมาไปแล้ว  2  
    ครั้ง  และให้คุณนัฏยา  ประสานงานทางโทรศัพท์ด้วย  เขาแจ้งว่าจะเข้า
    ดําเนินการประมาณกลางเดือนธันวาคม  ครับ  
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นายเสริมศักดิ ์  ราชติกา  เรื่องของสนามฟุตซอลก็อยากให้ดําเนินการโดยเร็ว  เพราะเราต้องใช้สนาม 
รองประธานสภา ฯ  ในเดือนมกราคม  งานพุทรา  ก็อยากให้เสร็จก่อนครับ  ขอให้คุณทรงวุฒิ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ ได้ประสานงานด้วยครับ 

นายฮ้อย   คงอาษา  เรียนท่านประธานในที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภา ฯ   ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ          

    -  โครงการต่าง ๆ  ที่เราได้กันเงินไว้  ได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  เราได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2562  จํานวน  6  โครงการ  
นักบริหารงานช่าง  คือ 
    1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหางปลาวา 
    2.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต  หมู่  4  ถนนใบบุ่นไต่เครือ  ช่วงหน้า
         วัดโพธิ์ศรีวิลัย 
    3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดอกแก้ว  4 
    4.  โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน   
    5.  โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
    6.  โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์ 

     ในการทําโครงการเราต้องกําหนดราคากลางเดือนต่อเดือน       
    และเราก็ได้ดําเนินการแล้ว  ได้ราคากลางที่เป็นปัจจุบันและขั้นตอนต่อไป  
    คือ  การหาผู้รับจ้างและลงนาม  การดําเนินการก่อสร้างน่าจะไม่เกินเดือน
    ธันวาคม  พร้อมกันทั้ง  6  โครงการครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  โครงการก่อสร้างถนนนาคหกแขนข้างบ้านอาจารย์ธานินทร์  จะดําเนินการ
รองประธานสภา ฯ  เมื่อไรครับ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  เป็นโครงการของปี  2563  น่าจะทําช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน  
นักบริหารงานช่าง  ช่วงก่อนฤดูฝนครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ขอให้เร่งดําเนินการโดยเร็วครับ  และโครงการธนาคารน้ําใต้ดินก็อยากจะ
รองประธานสภา ฯ  ให้รีบดําเนินการ  ผมเห็นของอําเภอคําม่วงเขาดําเนินการแล้ว  ก็ประสบ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ ความสําเร็จน้ําไม่ท่วมขังแล้วถือว่าดีขึ้นครับ 

นายบุญศิล   อิงภู  เรียนท่านประธานในที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภา ฯ   ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  การโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุเข้าบัญชีธนาคาร  จะดําเนินการเมื่อไรครับ  
    ชาวบ้านถามมาเยอะ  อยากทราบข้อมูลว่าเราได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว
    ครับ      

น.ส.ภัทราพร   โพนะทา  เรียนท่านประธานในที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ  การนํา
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    เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์เข้าบัญชีธนาคาร  เมื่อสัปดาห์
    ที่แล้วดิฉันได้ไปสอบถามข้อมูลกับธนาคาร  ธ .ก.ส.   สาขาคําม่วง          
    เพ่ือประสานงานในเรื่องของการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  และก็ได้ขอ 
    ตัวอย่างของท้องถิ่นอ่ืนที่เขาดําเนินการไปแล้วมาดู  และทําการบันทึก 
    ทะเบียนในส่วนของเทศบาลตําบลโพน  สําหรับผู้สูงอายุที่มีความประสงค์
    จะให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ตอนนี้ที่แจ้งความประสงค์ไว้มีไม่เกิน      
    50  คน  จะดําเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารเดือนแรก  คือ  เดือนธันวาคม  
    และฝากท่านสมาชิกสภา ฯ  ได้ประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตพ้ืนที่      
    ได้ทราบด้วย  ใครที่มีความประสงค์จะโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
    ผู้ป่วยเอดส์เข้าบัญชีธนาคาร  สามารถถ่ายสําเนาหน้าบัญชีธนาคาร  ธ.ก.ส.  
    มายื่นได้ที่สํานักปลัดค่ะ             

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
    -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม ่

    5.1  การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  สมัยประชุม 
    สามัญ  ประจําปี  พ.ศ. 2563  

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ขอนําเรื่องการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  สมัยประชุม
ประธานสภา ฯ   สามัญ  ประจําปี  พ.ศ. 2563  ปรึกษาต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ ในวันนี้ 

นายสมพงษ์   สุริโย  เรียนท่านประธานในที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล   ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ        
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2547  หมวด  2  การประชุม  ข้อ  21  การกําหนดจํานวนสมัย
    ประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
    ประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมประจําปีของปีถัดไป
    และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้
    นําความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
    ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้
    ในที่เปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่ไม่ได้
    กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไว้  หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่มประชุม 
    สามัญประจําปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
    สมัยประชุมสามัญประจําปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีที่ 
    กําหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ 
    ประจําปีอ่ืน  หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้   
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นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ขอนําเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลโพน  สมัยประชุมสามัญ  
รองประธานสภา ฯ  ประจําปี  พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 

    กําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  พ.ศ. 2563  กําหนด  4  สมัย 

   สมัยที่  1  กําหนดวันที่  1 – 30  เมษายน  2563  มีกําหนด  30  วัน 
   สมัยที่  2  กําหนดวันที่  1 – 30  มิถุนายน  2563  มีกําหนด  30  วัน 
   สมัยที่  3  กําหนดวันที่  1 – 30  สิงหาคม  2563  มีกําหนด  30  วัน 
   สมัยที่  4  กําหนดวันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2563  มีกําหนด  30  วัน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

    5.2  การพิจารณาจัดทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนประจําปี  2565 

นายสมพงษ์   สุริโย  ตามแนวทางท่ีได้รับแจ้งในเรื่องของการจัดทําแผนเพ่ือไปจัดทํางบประมาณ  
รองปลัดเทศบาล   ในการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปี  2564  เขาให้กรอกข้อมูล  
    4  ด้าน  คือ  ในเรื่องของการจัดทําธนาคารน้ําใต้ดิน , การปรับปรุง 
    ซ่อมแซมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว , การปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง , 
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของ  CCTV  กับ
    ลานกีฬา  ก็จะมี  4  ประเด็น  ที่เขาให้ดําเนินการขอรับเงินอุดหนุน    
    เฉพาะกิจได้  โดยให้ส่งโครงการภายในสิ้นเดือนนี้  ซึ่งตอนนี้ทางกองช่าง  
    ได้ดําเนินโครงการแล้ว  จํานวน  2  โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ใน 
    แผนพัฒนา ฯ  ปี  2564  ที่ เราขอไปก็จะมีโครงการถนนคอนกรีต      
    เส้นกระบวยหัวขวาง  (เส้นทางไปบ้านนาบอน)  และถนน  คสล.  ถนน
    นาคก้นปี่  (ถนนเส้นบ่อขยะ)  ก็มี  2  โครงการที่อยู่ในข่ายที่เราขอได้  
    ส่วนโครงการอ่ืน ๆ  ไม่อยู่ในข่าย  เช่น  โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน         
    เรากําหนดไว้ในแผนพัฒนา ฯ  แค่งบประมาณ  100,000. -  บาท        
    (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  แต่โครงการที่เขาจะให้ขอต้องเป็นโครงการที่มี 
    งบประมาณตั้งแต่  500,000.-  บาท  (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  ขึ้นไป      
    เราเลยขอไม่ได้  ไม่อยู่ในกรอบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เขาเปิดกรอบ
    ไว้ให้กว้างอยู่  สถานที่ท่องเที่ยวที่เราได้รับถ่ายโอนหรือให้ดูแล  หรืออยู่ใน
    ความรับผิดชอบของเรา  ก็สามารถดําเนินการได้  แต่ติดอยู่ท่ีว่า  เราไม่มีใน
    แผนพัฒนา ฯ  ก็เลยขอไม่ได้  ในส่วนของลานกีฬา  ก็ติดอยู่ในเรื่องของ
    สถานที่ดําเนินการ  เพราะเราไม่มีพ้ืนที่ดําเนินการได้ก็เลยไม่ได้ขอ  ขอได้
    แค่จํานวน  2  โครงการ  ในปี  2564  สําหรับปี  2565  อยากจะนํา
    เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ตามแผนพัฒนา ฯ  ปี  2565  ที่เรากําหนด
    ไว้  มีโครงการที่กําหนดไว้ที่เข้าข่ายที่จะขอได้  มี 

    1.  โครงการถนนคอนกรีตถนนนาคคอคต  (สาย  สปก.  ข้างร้านเยิงศิลป์)  
         ตั้งงบประมาณไว้  1,9000,000. -  บาท  (-หนึ่งล้านเก้าแสน      
         บาทถ้วน-) 
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    2.  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดอกซ่าน  (ถนนทางไปนาเหนือ)  
         ตั้งงบประมาณไว้  1,9000,000. -  บาท  (-หนึ่งล้านเก้าแสน       
         บาทถ้วน-) 
    3.  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้นสน  (ถนนรอบวัดโพธิ์ศรีวิลัย)  
         ตั้งงบประมาณไว้  1,279,000.-  บาท  (-หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่น
         เก้าพันบาทถ้วน-) 
    4.  โครงการถนนคอนกรีตใบบุ่นว่านรอบหนองสิมทิศเหนือ  (ส่วนที่ยัง     
         ไม่ทํารอบหนองสิม)  ตั้งงบประมาณไว้  1,9000,000. -  บาท         
         (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-) 
    5.  โครงการถนน  คสล.  กระบวยแอวกิ่วรอบหนองเจ้าคุณด้านทิศ 
         ตะวันออก  ตั้ งงบประมาณไว้   500,000. -  บาท  ( -ห้าแสน             
         บาทถ้วน-) 
    6.   โครงการก่อสร้ า งรางระบายน้ํ าสายนาคแปดแขนฝั่ งทิศ ใต้              
         ตั้งงบประมาณไว้  1,500,000.-  บาท  (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-) 
    7.  โครงการถนนลูกรังซอยใบบุ่นไต่เครือ  5  ตั้งงบประมาณไว้   
         500,000.-  บาท  (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 
    8.  โครงการถนนลูกรังสายตาบ้ง  (สายหนองบัว)  ตั้งงบประมาณไว้   
         500,000.-  บาท  (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  
    9.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํากระบวยหัวขวาง  ตั้งงบประมาณไว้  
         1,500,000.-  บาท  (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  
    10 .   โ คร งการก่ อส ร้ า ง ร า ง ระบ ายน้ํ า ซอยกร ะบวยหั ว หย่ อน                 
         ตั้งงบประมาณไว้  1,000,000.-  บาท  (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-) 

     ทั้งหมดนี้คือโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา ฯ  ปี  2565  ก็อยาก
    นําเรียนให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  ได้พิจารณาว่าโครงการเหล่านี้เพียงพอรึยัง  
    หรือถ้ายังไม่พอต้องบรรจุโครงการเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เพราะว่าถ้าเรา      
    ไม่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ฯ  เราก็ไม่มีโอกาสได้ขอเงินงบประมาณอุดหนุน
    เฉพาะกิจ  เพราะต้องปรับแผนพัฒนา ฯ  ให้สอดคล้องกันครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  ได้พิจารณานะครับ  ส่วนเรื่องธนาคารน้ําใต้ดิน  
รองประธานสภา ฯ  ผมอยากจะ ให้ มี เ พ่ิ ม เ ติ ม ด้ ว ย   เพร าะ เ ร าตั้ ง งบประมาณไว้ แค่             
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 100,000.-  บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  ก็อยากจะให้เพ่ิมเติมโครงการนี้
    ด้วยครับ 

นายสัมนัก   ปัสสะ  ผมอยากให้มีโครงการท่อลอดเหลี่ยมบริเวณหน้าตลาดสดถึงสะพาน  
สมาชิกสภา ฯ   เพราะมันจะง่ายในการทําความสะอาด  และขอให้ท่านผู้บริหารได้แจ้งให้
    พนักงานได้ไปทําความสะอาดตัดหญ้าบริเวณข้างตลาดด้วยครับเพราะมัน
    รกและหญ้าขึ้นสูง  เพ่ือความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ 
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นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ต้องการให้มีโครงการท่อลอดเหลี่ยมตั้งแต่บริเวณหน้าตลาดสดถึงสะพาน  
รองประธานสภา ฯ  โครงการนี้เพิ่มเติมได้หรือไม่  ขอให้ท่านรองปลัดได้ชี้แจงด้วยครับ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 

นายสมพงษ์   สุริโย  เพ่ิมเติมได้ครับ  แต่รายละเอียดของการดําเนินการมันค่อนข้างที่จะ     
รองปลัดเทศบาล   ดําเนินการยาก  เพราะ  1)  ติดกับทางหลวง  2)  เป็นแหล่งน้ํา  ถ้าจะทํา
    ต้องมีแบบแปลน  ต้องมีเทคนิคพอสมควรที่จะดําเนินการให้มันลงตัวได้  
    ถ้าจะให้ง่ายที่สุดคือ  ขุดลอกและทําหินเรียง  เพราะเราไม่ได้ปรับสภาพมัน
    จากเดิม  ทางน้ําก็ยังเป็นทางน้ําเหมือนเดิม  แต่ถ้าทําท่อลอดเหลี่ยมบริบท
    มันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะมีหลายส่วนที่ 
    เกี่ยวพันกับเรา  ทั้งเรื่องของน้ําและถนน  แต่ถ้าเราขุดลอกอาจจะเป็น 
    เฉพาะปากตลาดขึ้นไป  ทําคันคู  ทําหินเรียงให้มันสวยงาม  เราจะทําได้
    ง่ายกว่า  การออกแบบก็จะไม่เสียเวลา  อันนี้เป็นข้อจํากัดของเราครับ 

นายสัมนัก   ปัสสะ  ถ้าแนวทางการดําเนินการมันยาก  แต่ขุดลอก  ทําหินเรียงดําเนินการ     
สมาชิกสภา ฯ   ง่ายกว่า  ช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนได้  ก็เอาตามนี้ก็ได้ครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  ได้ช่วยกันพิจารณาอีกครั้งนึงครับ 
รองประธานสภา ฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 

นายฮ้อย   คงอาษา  เรื่องถนนหนทาง  ถ้าเป็นไปได้อยากให้ดําเนินการให้เร็วที่สุด  อยากให้
สมาชิกสภา ฯ   ดําเนินการถนน  3  สาย  ได้แก่  ถนนสายบ้านโพน – นาบอน , ถนนสาย  
    สปก.  ข้างร้านเยิงศิลป์  และถนนสายไปบ่อขยะ  เพราะถนน  3  สายนี้
    เป็นเส้นทางท่ีประชาชนใช้เยอะมากครับ 

นายสมพงษ์   สุริโย  โครงการนี้เป็นโครงการถนนสายยาว  เราเผื่อไว้ที่จะขอรับเงินอุดหนุน    
รองปลัดเทศบาล   จากข้างนอก  มันก็เลยใช้งบประมาณเราไม่ได้  ก็เลยเป็นไปตามแผนที่ 
    กําหนดได้ชัดเจน  อาจจะขอเงินยุทธศาสตร์จังหวัดหรือเงินอุดหนุน     
    เฉพาะกิจที่มันมาตามรอบ  เราก็ของบประมาณมาตลอดแต่ยังไม่ได้  มันก็
    เลยเลื่อนออกไปทุกทีครับ 

นายสําลี   ศรีบัว   เรียนท่านประธานในที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
เลขานุการสภา ฯ   ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  โครงการที่จะทํารางระบายน้ํา  สามารถสับเปลี่ยนมาเป็นโครงการ 
    ธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดมันก็ได้อยู่  แต่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลโพน    
    ยังไม่ได้ทําเลย  เราเลยไม่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่า  เราไม่มีข้อ 
    เปรียบเทียบ  เพราะฉะนั้นเราจะโยกโครงการที่จะทํารางระบายน้ํามาเป็น
    โครงการธนาคารน้ําใต้ดินมันก็เลยยังไม่มีข้อเปรียบเทียบว่ามันใช้ได้จริง
    หรือเปล่ากับสภาพพ้ืนที่ของเรา  ก็เลยนําเรียนที่ประชุมว่ามันจําเป็นที่จะ
    โยกโครงการไหม  ขอบคุณครับ 
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นายวร   โพนะทา  เห็นของอําเภอคําม่วง  ที่เขาดําเนินการโครงการธนาคารน้ําใต้ดินไปแล้ว  
สมาชิกสภา ฯ   ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับ  เพราะตอนนี้ ไม่มีน้ําขังเลยครับ         
    ในความคิดของผมถือว่าเป็นโครงการที่น่าจะดําเนินการครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ตามหลักการที่รองปลัดได้นําแจ้งและตามเหตุผลที่ท่านสมาชิกได้เรียนใน   
รองประธานสภา ฯ  ที่ประชุมนี้  เห็นควรว่าให้ยึดตามโครงการตามแผนพัฒนาเดิมที่มีอยู่แล้ว  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ ส่วนโครงการใดที่เห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนก็ให้ทุกท่านได้สํารวจ      
    และนําเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน ฯ  เพ่ือปรับแผนให้
    สอดคล้องกับความต้องการต่อไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นางณฐอร   การถัก  1.  ปีนี้เราได้รับเงินอุดหนุนบุญบั้งไฟ  ประจําปี  พ.ศ. 2563  จาก  อบจ.
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ กาฬสินธุ์  สนับสนุนมา  จํานวน  300,000.-  บาท  (-สามแสน         
นายกเทศมนตรี   บาทถ้วน-) 

    2.  งานพุทราหวานปี  2563  ซึ่งปีนี้ผลผลิตเราออกช้าก็เลยไม่มั่นใจว่า
    เราควรจะจัดช่วงประมาณวันที่เท่าไรจึงจะเหมาะสม  เพ่ือที่จะให้งาน    
    ของเราได้รับความสนใจ  ก็เลยอยากนําเรียนในที่ประชุมเพ่ือปรึกษากันว่า  
    เราจะจัดในช่วงไหนค่ะ 

นายสําลี   ศรีบัว   ขอเสนอกําหนดจัดงานพุทราหวาน  ประจําปี  พ.ศ. 2563  เป็นวัน
เลขานุการสภา ฯ   พฤหัสบดีที่  16 – วันเสาร์ที่  18  มกราคม  2563  ครับ 

นางณฐอร   การถัก  อาจจะจัดแรลลี่วิ่งด้วยในวันสุดท้าย  จากจักรยานก็จะเปลี่ยนเป็นวิ่ง  ก็ได้
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ ปรึกษากับหมอโมก  รพ.สต.โพน  อยู่เหมือนกันว่าจะร่วมบูรณาการกัน     
นายกเทศมนตรี   ถ้าหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว  ก็อาจจะให้โรงเรียนผู้สู งอายุส่วนนึง          
    ให้  รพ.สต.โพน  อีกส่วนนึง  ประมาณนี้ค่ะ  และได้คุยกับโรงพยาบาล    
    คําม่วงว่า  ถ้าเทศบาลตําบลโพนเราจัดวิ่งเขายินดีให้คําปรึกษาและ      
    เป็นสตาร์ฟให้  ก็เลยว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ  แต่เราไม่ต้องจัดใหญ่     
    เราอาจจะทําเครือข่ายของพวกเราเล็ก ๆ  ลองดูก่อนค่ะ 

    สรุปเบื้องต้นจัดงานพุทราหวาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เป็นวันที่  17 – 
    19  มกราคม  2563 

    3.  กําหนดจัดวันปีใหม่  วันที่  27  ธันวาคม  2562 

    4.  กําหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
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นายวร   โพนะทา  การประชุมแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพน  เมื่อคราวที่แล้ว  ขอทราบ
สมาชิกสภา ฯ   คณะกรรมการว่ามีท่านใดที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบ้างครับ 

นายสําลี   ศรีบัว   แจ้งคําสั่งเทศบาลตําบลโพน  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เลขานุการสภา ฯ   ตําบลโพน  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
    การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่  ๒  พ.ศ.  
    ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพน  ประกอบด้วย 

        (๑)  นางณฐอร การถัก     ปลัดเทศบาล  ประธานกรรมการ        
  (๒)  นายฮ้อย    คงอาษา  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  (๓)  นายสัมนัก  ปัสสะ             สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  (๔)  นายวร   โพนะทา           สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  (๕)  นายทวี   ทะวงษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (๖)  นายเยิง   ดุลนีย์             ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  (๗)  นายส าราญ ยุระตา    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (๘)  นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ      ผอ.รร.ชุมชนโพนฯ กรรมการ 
   (๙)  นายบุญศรี ดุลนีย์              ตัวแทน  รร.ชุมชนโพนฯ กรรมการ 

                      (๑๐)  นายวัชราวุฒิ  เศษจันทร์    ตัวแทน รพ.สต.โพน       กรรมการ 
  (๑๑)  นายอุดม หาระทา  ตัวแทนประชาคม กรรมการ 
  (๑๒)  นายทองสอน  พันธะรี       ตัวแทนประชาคม กรรมการ 
  (๑๓)  นายทองพันธ์  ศรีบุญจันทร์ ตัวแทนประชาคม กรรมการ 
  (๑๔)  นายวารินทร์  ภูจันหา        ตัวแทนประชาคม กรรมการ 
  (๑๕)  นายแสวง  นาสุอินทร์       ตัวแทนประชาคม กรรมการ 
  (๑๖)  นายสมพงษ์  สุริโย        รองปลัดเทศบาล         กรรมการและเลขานุการ        

       (๑๗) น.ส.ภัทราพร  โพนะทา  รก.หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
  (๑๘) น.ส.รัชดาพร  สุวงค์ทา      นักจัดการงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๑๙)  นางวิริยา  ศรีบัว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที ่ ดังนี้ 
  (๑)  ก าหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
  (๑.๑)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ 
           ประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
  (๑.๒)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
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  (๑.๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการใน
           ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยประชาชน  เช่น  การแก้ไขปัญหาความ
           ยากจน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                     (๑.๔)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
           จังหวัด 
  (๑.๕)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
  (๑.๖)  แผนชุมชน 
   ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา  ให้ค านึงถึงสถานะการคลังของ 
  ท้องถิ่นและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณา 
 (๒)  ร่วมจัดร่างท าแผนพัฒนา  เสนอแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่าง
       แผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพน  ประกอบด้วย 
  (๑)  นายเสริมศักดิ์   ราชติกา สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
  (๒)  นายสมพร   ภูจันหา            สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  (๓)  นายบุญศิล   อิงภู         สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  (๔)  นายทองสุข   คะมิชม   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
  (๕)  นายค า   ภูจันหา  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
  (๖)  นายประวิทย์   วงศ์เจริญ      ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (๗)  นายส าเนียง   ปัสสะ           ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
            (๘)  นายทรงวุฒิ   ลังภูร ี           รก.ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
            (๙)  นายพลชนะ   ยี่สารพัฒน์    ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
  (๑o) นายสมพงษ์   สุริโย  รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
  (๑๑) นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ นักบริหารงานสาธารณสุขฯ กรรมการ 
  (๑๒) นางสุดารัตน์   ยุระตา ผู้แทนโรงเรียนชุมชนโพนฯ กรรมการ 
  (๑๓) นางวิทรัตน์   อ่ิมสง่า ผู้แทน รพสต.โพน  กรรมการ 
  (๑๔) นางณฐอร   การถัก         ปลัดเทศบาล            กรรมการ   
  (๑๕) น.ส.ภัทราพร  โพนะทา      รก.หัวหน้าส านักปลัด        กรรมการและเลขานุการ 
  (๑๖) น.ส.รัชดาพร  สุวงค์ทา       นักจัดการงานทั่วไป                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๑๗) นางวิริยา   ศรีบัว          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
 ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
 ละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
 ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพน  ประกอบด้วย 
             ๑.  นางณฐอร   การถัก  ปลัดเทศบาล                 ประธานกรรมการ 

๒.  นายสมพงษ์   สุริโย  รองปลัดเทศบาล         กรรมการ          
         ๓.  นางสุปราณี   พันธะรี  รก.ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 

๔.  นายทรงวุฒิ   ลังภูรี   รก.ผู้อ านวยการกองช่าง        กรรมการ 
๕.  นางสาวกัลยา   แท่นจันทร์ รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ       กรรมการ 
๖.  นายพลชนะ   ยี่สารพัฒน์         ผู้อ านวยการกองการศึกษา       กรรมการ 
๗.  นายค าตัน   พลไชย              ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                    กรรมการ 
๘.  นายคล้าย   ภูมิรินทร ์            ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น        กรรมการ 
๙.  นางสาวภัทราพร   โพนะทา      รก.หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐.  นางวิริยา  ศรีบัว                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        ผู้ช่วยเลขานุการ 

           ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนา
เทศบาลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่าย
รายละเอียดของงานตามระเบียบข้อ ๑๙ (๑) 

นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล  เรียนท่านประธานในที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภา ฯ   ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  ได้รับแจ้งจากวัดโพธิ์ศรีวิลัยว่าขยะที่วัดล้นและเน่าเหม็น  เนื่องจากรถ
    ขยะไม่ค่อยได้เข้าไปเก็บ  จึงขอให้กองสาธารณสุขได้แจ้งให้พนักงานได้   
    เข้าไปเก็บให้ด้วยนะครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ฝากกองสาธารณสุขไปท าที่แยกขยะให้ทางวัด  จะได้สะดวกและง่ายต่อการ
รองประธานสภา ฯ  เข้าไปเก็บด้วยครับ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 

นางณฐอร   การถัก  ไปวัดป่ารังสีปาลิวัณ  จะเห็นจ านวนถุงพลาสติกที่ใส่อาหารใส่บาตรเยอะ
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ มาก  อยากทราบว่าทางวัดมีวิธีก าจัดขยะเหล่านั้นอย่างไรค่ะ 
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นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ทางวัดป่ารังสีปาลิวัณจะมีการคัดแยกขยะครับ  ขยะที่ขายได้ก็จะแยก     
รองประธานสภา ฯ  ต่างหาก  ขยะท่ีเป็นเศษอาหารก็จะแยกเทให้ไก่  ที่เป็นเศษถุงพลาสติกก็จะ
    แยกไว้ให้รถขยะเข้าไปเก็บครับ 

นายสัมนัก   ปัสสะ  ทางเข้าซอย  หมู่  4  ทางไปวัดโพธิ์ศรีวิลัย  ถนนชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อมาก  
สมาชิกสภา ฯ   อยากให้เอายางมะตอยไปซ่อมแซมหน่อยครับ  ขอให้กองช่างได้ไปสํารวจ
    และดําเนินการซ่อมแซมหาทางแก้ไขด้วยนะครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  เดี๋ยวให้กองช่างไปตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขด้วยครับ 
รองประธานสภา ฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 

นายสมพร   ภูจันหา  เรียนท่านประธานในที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภา ฯ   ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโพน  และหัวหน้าส่วนราชการ 

    -  อยากให้กองช่างได้ออกสํารวจตรงทางโค้งเลี้ยวเข้าตลาดสด  ตรงข้ามกับ
    เทศบาล  เพราะจุดนั้นจะมืด  ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ  เวลามีตลาดนัด
    คลองถมวันจันทร์รถจักรยานยนต์จะจอดตรงจุดนั้นเยอะ  และช่วงนี้มืดเร็ว  
    อาจทําให้เกิดอันตรายหรือมิจฉาชีพได้  อยากให้นําไฟฟ้าไปติดเพ่ิมเติม   
    เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ตรงนี้เป็นจุดสุ่มเสี่ยงนะครับ  เคยทําประชาคมอยู่แต่ก็ยังไม่ได้  ขอให้    
รองประธานสภา ฯ  กองช่ า ง ไ ด้ ดํ า เ นิ นก ารถ่ า ย รู ป แล้ ว ร า ย ง าน ในกลุ่ ม ของ อํ า เภอ               
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ และดําเนินการสํารวจด้วยนะครับ 

นายวร   โพนะทา  ทางเลี้ยวออกจากหน้าบ้านตาปรีดา  ทางไปอําเภอคําม่วง  ถนนตรงนั้น    
สมาชิกสภา ฯ   มันเป็นขั้นสูง  รถต่าง ๆ  ก็ได้รับอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว  อยากให้ 
    ดําเนินการเอายางมะตอยไปแก้ไขตรงจุดนั้นด้วยครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ให้กองช่างออกไปสํารวจและดําเนินการแก้ไขด้วยครับ 
รองประธานสภา ฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 

นายฮ้อย   คงอาษา  ที่สนามกีฬากลาง  หมู่  3  ประตูฟุตบอลมันหัก  อยากให้เก็บเข้ามาไว้ด้วย
สมาชิกสภา ฯ   ครับ  นํามาซ่อมแซมเพ่ือเก็บไว้ใช้อีกก็ได้ครับ 

นางณฐอร   การถัก  ถ้าหลังจากที่มีการตากข้าวของชาวบ้านในช่วงนี้เสร็จแล้ว  อยากให้ดูแล
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ รักษาสนามให้มันต่อเนื่อง  เพราะเราทํา  MOU  แล้ว  เขาอาจจะมาใช้
นายกเทศมนตรี   สนามเราบ้าง  ไม่อยากให้เป็นความรับผิดชอบของเราฝ่ายเดียว  ก็อยากให้
    ทางโรงเรียนมีการบํารุงรักษาหรือดูแลสนามกีฬาร่วมกันด้วย  ไม่ใช่พอถึง
    เวลาจะแข่งกีฬาค่อยไปบํารุงรักษา  มันจะหนักเกินไป  อยากให้สนามเรา
    พร้อมใช้งานได้ตลอดค่ะ 
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นายวร   โพนะทา  เราควรประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่มาตากข้าวว่า  หลังจากตากข้าวเสร็จ  
สมาชิกสภา ฯ   เวลารื้อลานตากข้าวให้เก็บเศษตะปูที่ตอกลานออกด้วย  เดี๋ยวเกิดอันตราย
    เวลาเราใช้สนามครับ  มาใช้สนามได้และต้องรักษาช่วยกันครับ 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  เดี๋ยวจะคุยกับผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  3  ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ครับ 
รองประธานสภา ฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ ขอสอบถามเรื่องที่เราจะเอางบประมาณไปช่วยวัดป่ารังสีปาลิวัณ  ที่จะทํา
    ท่อนําน้ําออกจากเมน  จะดําเนินการเมื่อไร  จะเสร็จทันภายในเดือน 
    กุมภาพันธ์  ไหมครับ 

นายทรงวุฒิ   ลังภูรี  เดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับพระอาจารย์อีกทีแล้วจะเร่งดําเนินการครับ 
นักบริหารงานช่าง 

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  สุดท้ายนี้  ขอฝากให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  ได้ไปปรึกษาพิจารณาเรื่อง      
รองประธานสภา ฯ  โครงการขอรับเงินอุดหนุนว่าจะเสนอโครงการอะไรบ้าง  เดี๋ยวค่อยคุยกัน
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ อีกทีครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ     

นายเสริมศักดิ์   ราชติกา  ครับท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดมีอะไรจะชี้แจงเพ่ิมเติมไหมครับ 
รองประธานสภา ฯ  ถ้าไม่มี  ขอปิดการประชุมครับ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 

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   สุภารี) 
                                                        สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 

                                                    (ลงชื่อ)      ฮ้อย   คงอาษา        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                               (นายฮ้อย   คงอาษา) 
                                                          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน 

                                                    (ลงชื่อ)     ศักดิ์สิทธิ์   ลามุล       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                              (นายศักดิ์สิทธิ์   ลามุล) 
                                                          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพน    


