
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1  ประจ าปี   ๒๕๖3 

   วันจันทร์  ที่  28  กันยายน  ๒๕๖3  เวลา  ๐๙.0๐  น. 
ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสมพร  ยานเพ่ิม ประธานสภาเทศบาล สมพร  ยานเพิ่ม 
๒ นางบุญรอด  อินทนาศักดิ์ รองประธานสภาเทศบาล บุญรอด  อินทนาศักดิ์ 
๓ นายด ารง  ทรรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล ด ารง  ทรรักษ์    
๔ นายวินัย  อบมาลี สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  อบมาลี 
๕ นายศราวุธ  ส าราญมล สมาชิกสภาเทศบาล ศราวุธ  ส าราญมล 
๖ นางประเนือง  ญาณเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล ประเนือง  ญาณเสถียร 
๗ นายประเวท  ภูทองยอด สมาชิกสภาเทศบาล ประเวท  ภูทองยอด 
๘ นายจิตใจ  จันทวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล จิตใจ  จันทวิชัย 
๙ นายบุญถม  ญาณอาสา สมาชิกสภาเทศบาล บุญถม  ญาณอาสา 

๑๐ นางนงนุช  เทียบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นงนุช  เทียบแก้ว 
11 นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง สมาชิกสภาเทศบาล ปิยะวัฒน์  ภักดีแพง 
12 นายทองหลอด  การจะโนศรี สมาชิกสภาเทศบาล ทองหลอด  การจะโนศรี 
13 นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล เลขานุการสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน 
กรุงใจ  เจนวิริยะกุล 

 
ผู้ไม่มาประชุม    - ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายนาค  ปรีวาสนา นายกเทศมนตรี นาค  ปรีวาสนา 
๒ นายเดิน  บทมาตร รองนายกเทศมนตรี เดิน  บทมาตร 
๓ นายอรุณ  วิเชียรชัย รองนายกเทศมนตรี อรุณ  วิเชียรชัย 
๔ นายทองสุข  บทมาตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทองสุข  บทมาตร 
๕ นายสุขสันต์  ส าราญมล เลขานุการนายกฯ สุขสันต์  ส าราญมล 
๖ นายสุริยัญ  รังหอม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สุริยัญ  รังหอม 
๗ นางเพ็ญพรรษา  อ่ิมแผ้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เพ็ญพรรษา  อ่ิมแผ้ว 
๘ นางสาวสุพรรณนา  เทพพร ผู้อ านวยการกองคลัง สุพรรณนา  เทพพร 
9 ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  สุวรรณชมภู ผู้อ านวยการกองช่าง ภาคภูมิ  สุวรรณชมภู 

10 นางทัศนีย์  ปาระภา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด 

ทัศนีย์  ปาระภา 

 
                                                                                                                   เริ่มประชุม..../ 



 ๒ 

เริ่มประชุม     เวลา  ๐๙.0๐  น. 
 

 -เมื่อได้เวลานัดประชุมแล้วนางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  เลขานุการ 
สภาเทศบาล  ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  
 

น.ส.กุรุงใจ  เจนวิริยะกุล    -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน และ
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
    -วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  มาประชุมครบ จ านวน 12 คน   
   -ในส่วนของคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีฯ รองนายก 
  เทศมนตรีฯ จ านวน  2 คนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีฯ  พร้อมทั้งผู้อ านวยการกองทุกกอง  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ครบองค์ประชุมและได้เวลาประชุมแล้วขอเรียนเชิญ นายสมพร  ยานเพ่ิม  
ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิด
การประชุมต่อไป 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม      -ตามประกาศอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ต าบลภูดิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ดังนี้ 
     -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน  ได้ท าค าร้องขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ในวันที่ ๒8 กันยายน 2563   
เพ่ือพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 กรณีก่อหนี้ 
ไมผู่กพัน เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า  และ 
พิจารณาวาระอ่ืน ๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน เพ่ือ 
พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

     -อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพ่ือให้การบริหารการใช้จ่าย 
งบประมาณรวมถึงการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลภูดิน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 36 
(2) ประกอบค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4511/2560 ลงวนัที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์  หัวหน้าหน่วยงาน  และนายอ าเภอทุกอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ปฏิบัติราชการแทน  จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 
28  กันยายน 2563 เป็นตน้ไป  มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  
 

 
 

                                                                                         ประกาศ ณ วันที่..../ 
 



 ๓ 

   -ประกาศ ณ วันที่ ๒3  กันยายน  ๒๕๖3  นายสมเจต  เต็งมงคล   
นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

     -เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านพร้อม  และสมาชิกสภาเทศบาล 
    ในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
    สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕63       
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
     -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม  -ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ครั้งที่แล้ว  คือการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   

ประจ าปี ๒๕63  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส าเนาแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน          
แล้ว  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพิจารณา  เป็นวาระตั้งแต่หน้าแรก 
จนถึงหน้าสุดท้าย หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีความประสงค์จะแก้ไข
รายงานการประชุมในวาระหรือถ้อยค าใด  โปรดขออนุญาตต่อที่ประชุมก่อน 

 
ที่ประชุม    (ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมตามล าดับจนจบ) 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม        -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุม               
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  โปรดยกมือ 
 
ที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จ านวน 11 เสียง 
    (ประธานสภางดออกเสียง)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องกระทู้ถาม 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี- 
 
 
                                                                                                           ระเบียบวาระท่ี 5.../ 
 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อโปรดทราบ 
    5.1  เรื่อง  รายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           (พ.ศ.2561 – 2565) (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/2563 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือโปรดทราบ วาระท่ี 5.1 เรื่อง รายงานผล 
ประธานสภาเทศบาล การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง)  

ครั้งที่ 4/2563  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
 

นายนาค  ปรีวาสนา    -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ผู้เข้าร่วมประชุมท่าน  ขอมอบหมายให้นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล ปลัดเทศบาล 
    แจ้งรายละเอียดต่อไป 
 

นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -ตามท่ีเทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ 
เลขานุการสภาเทศบาล  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี  
    4/2563 จ านวน 15 โครงการ และครุภัณฑ์ โดยแยกเป็น โครงการพัฒนา 
    ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม จ านวน 2โครงการ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง  
    จ านวน 13 โครงการ และเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ 2 รายการ ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนา 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ เทศบาลต าบลภูดิน ได้ด าเนินการตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
    ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
    การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม 
    ขั้นตอน ดังนี้  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ 
   พัฒนาท้องถิ่น 

     (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบ 
แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทิ้ง          
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้วนั้น  
 อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 9 ข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินต่อไป รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3  รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารประกอบการประชุมฯ 
 

                                                                                                            ระเบียบวาระท่ี 6…./ 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา 
 6.๑  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๓   

กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อม 

กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้ง 

เครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อม  ไฟฟ้า  ชนิด ๖ ล้อ ก าลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า   
๑๕๐  แรงม้า  จ านวน  ๑ คนั   

 

นายสมพร  ยานเพิ่ม    -ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 6.1  เรื่อง ขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล   กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๓  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน   

เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตั้งไว้  
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า 

ซ่อมไฟฟ้า  ชนิด ๖ ล้อ ก าลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  แรงม้า  จ านวน  ๑ คัน   
 

นายนาค  ปรีวาสนา   -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนาค  ปรีวาสนา  ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน  ขอยื่น 

เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
ไว้เหลื่อมปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค   

    พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ตั้งไว้  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  
    ติดตั้งเครนไฮดรอลิค  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ชนิด  ๖  ล้อ  ก าลังแรงม้าไม่ 
    น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จ านวน ๑ คัน  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร งานทั่วไป 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง  (หน้า ๙๘) ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดร่างขอบเขตงานพร้อมกับ 
ก าหนดราคากลางเพ่ือประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ขอ
มอบหมายให้นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  ปลัดเทศบาล แจ้งรายละเอียดต่อไป  
 

นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔7   
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561  ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ 
    จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ 
    สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
     -ขอน าเรียนต่อสภาเทศบาลต าบลภูดินเพื่อโปรดพิจารณา 
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรือไม่               
ประธานสภาเทศบาล   
  

ที่ประชุม    -ไม่มี 
 

                                                                                                                      นายสมพร..../ 



 ๖ 

นายสมพร  ยานเพิ่ม    -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย ขอมติ               
ประธานสภาเทศบาล   ที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

๒๕๖๓  ไว้เหลื่อมปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน 
ไฮดรอลิค  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จ านวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 
มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติอนุมัติ จ านวน 11 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ    
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 
นายจิตใจ  จันทวิชัย   -ขอบคุณผู้บริหารที่ได้น าวัสดุไปซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นหมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาเทศบาล   บ้านถิ่นพัฒนา ไป หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา  และขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้บรรจุ 

โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ในเทศบัญญัติงบประมาณ  
2564  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนที่สัญจร ระหว่าง  
บ้านถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 3 – บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13 (ช่วงคุ้มน้ าด า-โนนบ้านเก่า)  
และผมขอฝากเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างด้วย ที่โนนบ้านเก่า ขอให้ผู้บริหารได้จัดหา 
งบประมาณในการซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
 

นายวินัย  อบมาลี   -ผมขอฝากผู้บริหารซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ด้วยเช่นกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล    
 
นายนาค  ปรีวาสนา   -ขอน าเรียนต่อสภาเทศบาลต าบลภูดิน เนื่องจากคณะผู้บริหารก็ไม่ได้ 
นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน นิ่งนอนใจ ระหว่างนี้ก็ก าลังปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชนในต าบลของเราเช่นกัน 
 
นายวินัย  อบมาลี   -ผมขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารเรื่องถนนจาก หมู่ที่ 10 บ้านโคก
สมาชิกสภาเทศบาล   นางาม ไปหมู่ที่ 14 บ้านภูทอง  ขอให้ผู้บริหารดูแลให้ด้วย ช่วงนี้ประปาหมู่บ้าน 

ของหมู่ที่ 10 ซัมเมอร์สพัง ขอให้ผู้บริหารน าน้ าไปส่งถังกลางหมู่บ้านให้ด้วย 
 
นายนาค  ปรีวาสนา   -เรื่องน้ า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเทศบาลต าบลภูดินก็ได้น าน้ า จ านวน 2 รถ 
นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ไปช่วยเหลือประชาชนของหมู่ที่ 10 เรียบร้อยแล้ว และขอฝากทางสมาชิกสภา 

เทศบาล หากประชาชนมีความเดือดร้อนเรื่องน้ าอุปโภคบริโภค ขอให้ท าเป็น 
หนังสือแจ้งเทศบาลให้ทราบด้วย 
 

 
 
                                                                                                                  นายสมพร..../ 
 



 ๗ 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 
ที่ประชุม     -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก ขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    ที่ท าให้การประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย  ผมขอปิดการกระชุม 
 
ปิดประชุมเวลา    16.00  น.    
  
  

  นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล                นายสมพร  ยานเพ่ิม 
                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน                ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

      บันทึกรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นางบุญรอด  อินทนาศักดิ์ 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 
นายด ารง  ทรรักษ์ 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 
นางนงนุช  เทียบแก้ว 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 


