
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจ าปี  ๒๕๖3 

   วันจันทร์  ที่  30  พฤศจิกายน  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 
๑๑ นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง สมาชิกสภาเทศบาล ปิยะวัฒน์  ภักดีแพง 
๑๒ นายทองหลอด  การจะโนศรี สมาชิกสภาเทศบาล ทองหลอด  การจะโนศรี 
13 นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล เลขานุการสภาเทศบาล กรุงใจ  เจนวิริยะกุล 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

10 นางทัศนีย์  ปาระภา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
รก. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ทัศนีย์  ปาระภา 

 
 
                                                                                                                    เริ่มประชุม..../ 
 
 



 ๒ 

เริ่มประชุม     เวลา  ๐๙.0๐  น. 
 

 -เมื่อได้เวลานัดประชุมแล้วนางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  เลขานุการ 
สภาเทศบาล  ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  
 

น.ส.กุรุงใจ  เจนวิริยะกุล    -เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน และผู้เข้าร่วมประชุม                       
เลขานุการสภาเทศบาล   ทุกท่าน 
    -วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  มาประชุมครบจ านวน ๑2 คน   
  ในส่วนของคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีฯ  รองนายกเทศมนตรีฯ 

จ านวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  พร้อม
ทั้งผู้อ านวยการกองทุกกอง  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมและได้เวลา
ประชุมแล้วขอเรียนเชิญ นายสมพร  ยานเพิ่ม  ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิดการประชุม      

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม      -อาศัยอ านาจตาม  มาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  พุทธศักราช ๒๔๙๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒  ประกอบกับประกาศสภาเทศบาล 
ต าบลภูดิน เรื่อง การก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยสามัญ  
ประจ าปี 2563 และการก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  
๒๕64  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
๒๕63  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  สภาเทศบาลต าบลภูดิน  จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยทีส่ี่ ประจ าปี ๒๕63 ตั้งแต่วันที่ 
๑ – 30  พฤศจิกายน ๒๕63  มีก าหนด 30 วัน  โดยนัดประชุมในวันจันทร์  ที่ 
30 พฤศจิกายน ๒๕63 

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

ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕63  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส าเนาแจกให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ทุกท่านแล้ว  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพิจารณา  เป็นวาระตั้งแต่ 
หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย  หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีความประสงค์ 
แก้ไขรายงานการประชุมในวาระหรือถ้อยค าใดโปรดขออนุญาตต่อที่ประชุม 

 
 

                                                                                                                    ที่ประชุม..../ 



 ๓ 

ที่ประชุม    (ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมตามล าดับจนจบ) 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม        -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุม               
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  โปรดยกมือ 
 
ที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติรับรอง 11 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องกระทู้ถาม 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 

     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อโปรดทราบ 

  5.๑  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพ่ือโปรดทราบ    
ประธานสภาเทศบาล  5.1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
    ให้ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการต่อไป 
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
ปลัดเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี 

งบประมาณ 2563 ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้รายงานรายละเอียดต่อไป 
 
นางสาวสุพรรณา  เทพพร  -เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน และ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่กองคลังได้จัดท างบแสดงฐานการเงินและ 

งบอ่ืน ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  โดยก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท างบแสดง 
ฐานะการเงินการคลังและงบอ่ืน ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด เพื่อส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่  

 
 
                                                                                                                วันสิ้นปีและ..../ 
 



 ๔ 

วันสิ้นปีและส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ทั้งนี้กองคลังได้ด าเนินการปิดบัญชี
รายรับ-รายจ่าย งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ประจ าปี 
งบประมาณ 2563 และจัดท าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (e-laas) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี 2563 ดังนี้ 
 

รายการ ปี 2563 

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน  26,649,148.00 
     สินทรัพย ์  
           สินทรัพย์หมุนเวียน   
                  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 46,600,723.19 
                  เงินฝากกระทรวงการคลัง 13,974.00 
                  เงินฝากกองทุน 4,462,849.31 
                  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 5,070,000.00 
                  ลูกหนี้ค่าภาษี 264,795.73 
                  ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชุน 15,799.00 
                  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,000.00 
           รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  56,429,141.23 
  

ทุนทรัพย์สิน   26,649,148.00 
  

หนี้สิน  
     หนี้สินหมุนเวียน   
                  รายจ่ายค้างจ่าย 7,868,000.00 
                  เงินรับฝาก 2,865,445.50 
     รวมหนี้สินหมุนเวียน  10,733,445.50 
รวมหนี้สิน  10,733,445.50 
เงินสะสม  
     เงินสะสม 26,051,640.48 
     ทุนส ารองเงินสะสม 19,644,055.25 
รวมเงินสะสม 45,695,695.73 
รวมหนี้สินและเงินสะสม 56,249,141.23 
  

  
                                                                                                             

 
                                                                นายสมพร..../ 
 



 ๕ 

นายสมพร  ยานเพิ่ม        -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม        -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม   -ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถามเพิ่มเติม   

- ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2  รายงานผลการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลภูดิน  
       ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพ่ือโปรดทราบ   
ประธานสภาเทศบาล  5.2  รายงานผลการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลภูดิน 

                           ประจ าปีงบประมาณ 2564  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
 
นายนาค  ปรีวาสนา   -เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
นายกเทศมนตรี   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอน าเรียนผลการจัดท าแผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบ)  
     -ตามท่ีเทศบาลต าบลภูดิน  ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามประกาศเทศบาลต าบลภูดิน เรื่อง ประกาศใช้ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563  
สรุปดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    2 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     2,459,000  
หน่วยด าเนินการ      กองช่าง 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ      
 ๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป  
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    ๑ 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     ๕0,000  
หน่วยด าเนินการ      ส านักปลัด 

 
                                                                                            
 
 

                                                                                         3.ยุทธศาสตร์..../ 
 
 



 ๖ 

๓) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
 ๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    ๑6 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     478,000 
หน่วยด าเนินการ      ส านักปลัด 
          ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    ๔ 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     ๑๓๕,000 
หน่วยด าเนินการ      ส านักปลัด 
           ๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    ๖ 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     ๗๙,000 
หน่วยด าเนินการ      ส านักปลัด 
          ๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    2 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     30,000 
หน่วยด าเนินการ      กองคลัง 
          ๓.๕ แผนงานการศึกษา 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    8 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     2,755,303  
หน่วยด าเนินการ      กองการศึกษา 
          ๓.๖ แผนงานสาธารณสุข 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    6 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     398,540 
หน่วยด าเนินการ      กองสาธารณสุข 
          ๓.๗ แผนงานงบกลาง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    ๓ 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     11,456,779  
หน่วยด าเนินการ      ส านักปลัด 
๔) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
           ๔.๑ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    ๖ 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     ๒30,000 
หน่วยด าเนินการ      กองการศึกษา 

 
 
              4.2 แผนงานการศาสนา..../ 
 



 ๗ 

          ๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา 
และวัฒนธรรม 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    ๑ 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     100,000 
หน่วยด าเนินการ      กองการศึกษา 
๕) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
          ๕.๑ แผนงานบริการทั่วไป 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    1 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     30,000 
หนว่ยด าเนินการ      ส านักปลัด 
๖) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว 
 ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    ๑ 
จ านวนงบประมาณ(บาท)     ๕,000   
หน่วยด าเนินการ      กองสาธารณสุขฯ 
รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด   58 
รวมงบประมาณทั้งหมด (บาท)             18,106,622 
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด(ร้อยละ)  ๑00.00 

 
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม        -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม   -ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถามเพิ่มเติม   

- ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา  
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

 
นายนาค  ปรีวาสนา   -เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
นายกเทศมนตรี   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายนาค  ปรีวาสนา ต าแหน่งนายกเทศมนตรี 

ต าบลภูดิน  ขอยื่นเสนอญัตติเพ่ือน าเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัย 
สามัญ  สมัยที่สี่  ประจ าปี ๒๕๖3  เพื่อโปรดพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

 
 
 
 

6.1 การพิจารณา..../ 
 



 ๘ 

          6.1  การพิจารณารับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภค 
       (แหล่งน้ า/ระบบประปาชนบท) ของกรมทรัพยากรน้ า 
        ๖.๑.๑  ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค าใหญ่ หมู่ที่ ๔   
        ๖.๑.๒  ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๑ 

           6.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือคืนเงินที่น าส่งเกินกว่ารายรับให้แก่ 
             ส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๒๕,๒๒๘ บาท (สองหมื่นห้าพัน- 
             สองร้อยยี่สิบแปดบาท) 

           6.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการเสริมผิวลาดยางตาม 
                 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 

     -ในส่วนของรายละเอียดขอมอบให้ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
 

6.1 การพิจารณารับโอนทรพัย์สินสาธารณูปโภค (แหล่งน้ า/ระบบประปา  
     ชนบท) ของกรมทรัพยากรน้ า 
 

นายนาค  ปรีวาสนา   -ขอเสนอญัตติการพิจารณารับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภค (แหล่งน้ า/
นายกเทศมตรี   ระบบประปาชนบท) ของกรมทรัพยากรน้ า ของระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน 

ค าใหญ่ หมู่ที่ ๔  และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าหลวงใต้  หมู่ที่ ๑๑ 
มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดหลัก 
กฎหมาย การส่งมอบถ่ายโอน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม  มาตรา 16 (4) และ มาตรา 30 (1) และ (2)   
 

ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ  สุวรรณชมภู  -เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
ผู้อ านวยการกองช่าง   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนรายละเอียดดังต่อไปนี้     

-ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค าใหญ่ หมู่ที่ ๔  ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งมีรายการปรับปรุงแล้ว ดังนี้  

   ๑) การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จ านวน ๑ ระบบ 

    ๒) ปรับปรุงระบบกรองน้ าบาดาล ขนาด ๗ ลบ.ม. จ านวน ๑ ระบบ 

    ๓) ติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส จ านวน ๑ ชุด 

    ๔) ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดีแบบหอยโข่งพร้อมตู้ควบคุมขนาด ๒ แรงม้า  
๑ เฟสจ านวน ๒ ชุด 

            ๕) ติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จ านวน ๑ ชุด 

    ๖) เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว และค่าทดสอบปริมาณน้ า คุณภาพน้ า  
จ านวน ๑ บ่อ 

 งบประมาณท่ีกรมทรัพยากรน้ า ตั้งไว้ซ่อมแซม จ านวน 362,000 บาท  
(สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 
 
                                                                                                                     นายสมพร..../ 
 



 ๙ 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถาม หรืออภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    

 

ที่ประชุม     -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามหรืออภิปราย  ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัตริับโอนระบบประปาหมู่บ้าน  

บ้านค าใหญ่ หมู่ที่ ๔ ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
 
ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ สุวรรณชมภู   -ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลภูดิน 
ผู้อ านวยการกองช่าง   อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งมีรายการปรับปรุงแล้ว ดังนี้  

          ๑) การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จ านวน ๑ ระบบ 

     ๒) ติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส จ านวน ๑ ชุด 

    ๓) ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดีแบบหอยโข่งพร้อมตู้ควบคุมขนาด ๒ แรงม้า 

๑ เฟส จ านวน ๒ ชุด 

       ๔) เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว และค่าทดสอบปริมาณน้ า คุณภาพน้ า  
จ านวน ๑ บ่อ 

 งบประมาณท่ีกรมทรัพยากรน้ า ตั้งไว้ซ่อมแซม จ านวน 263,000 บาท  
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถาม หรืออภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
ที่ประชุม     -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามหรืออภิปราย  ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน  

  ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง 

  กาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โปรดยกมือ 
 
ที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
 
 
 
 
                                                                                                      ระเบียบวาระท่ี 6.2..../ 
 
 



 ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี     6.๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อคืนเงินที่น าส่งเกินกว่ารายรับ 
ให้แก่ส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๒๕,๒๒๘ บาท  
(สองหม่ืนห้าพันสองร้อยย่ีสิบแปดบาท) 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี  6.2  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือคืนเงินที่น าส่งเกิน
ประธานสภาเทศบาล  กว่ารายรับให้แก่ส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๒๕,๒๒๘ บาท  

(สองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาท)  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

 
นายนาค  ปรีวาสนา   -การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือคืนเงินที่น าส่งเกินกว่ารายรับ 
นายกเทศมนตรี   ให้แก่ส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลัง 

ชี้แจงรายละเอียดต่อไป  
 
นางสาวสุพรรณา  เทพพร  -เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
ผู้อ านวยการกองคลัง    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีเทศบาลต าบลภูดิน ได้รับหนังสือแจ้ง 

จากส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กส 0020.1/10559   
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยให้เทศบาลต าบลภูดินด าเนินการโอนเงินส่งคืน 
ประจ าปีงบประมาณ 2549  ที่เป็นเงินจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าเดือน เมษายน 2549 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 
404-6-21119-9  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 ให้แก่เทศบาลต าบลภูดิน 
จ านวน 43,555 บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามบัญชี
จัดเก็บรายได้ จ านวน 18,327 (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)  
ซึ่งเป็นการโอนเงินเกินจากบัญชีจ านวน 25,228 บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อย-
ยี่สิบแปดบาท)  

     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ.2547  
     ข้อ 4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
    นี้ได้ ให้ท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและ 
    การจ าหน่ายหนี้สูญ  
     ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและ 
    ต่อมามีการขอคืนในลักษณะลาภมิควรได้ (1) การรับช าระภาษีโดยไม่ถูกต้อง  

  ข้อ 95 และข้อ 96 (2) การขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับ 
เงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาด
เงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -สรุปคือ ในปีงบประมาณ 2549 กรมที่ดิน ได้โอนเงินให้แก่เทศบาล
ปลัดเทศบาล   ต าบลภูดิน จ านวน 43,555 บาท   
 
                                                                                                  ในปีงบประมาณ 2563..../ 
 



 ๑๑ 

-ในปีงบประมาณ 2563 กรมที่ดิน ขอเงินคืนเนื่องจากโอนให้เทศบาล
ต าบลภูดินเกิน จ านวน 25,228 บาท  

-กรณีท่ีต้องน าเข้าสภาเทศบาลต าบลภูดินพิจารณาเนื่องจากข้าม
ปีงบประมาณ  และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ  จึงได้ขออนุมัติจาก 
สภาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถาม หรืออภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
ที่ประชุม     -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามหรืออภิปราย  ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุม  โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือคืนเงินที่น าส่งเกินกว่า 

รายรับให้แก่ส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๒๕,๒๒๘ บาท (สองหมื่น- 

ห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาท)  จ านวน 11 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
 
            6.3  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการเสริมผิวลาดยาง 

ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี 6.3  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน 
ประธานสภาเทศบาล   โครงการเสริมผิวลาดยางตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 
  
นายนาค  ปรีวาสนา   -เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการเสริมผิวลาดยางตาม 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔  ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการ 
กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต่อไป  

 
ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ  สุวรรณชมภู  -เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนรายละเอียดเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แบบแปลนและปริมาณงาน โครงการเสริมผิวลาดยาง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ งบประมาณ 2,449,000 บาท  ดังต่อไปนี้ 
เดิม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท

โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic concrete สายทางบ้านถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 3 
บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13 (ช่วงคุ้มน้ าด า - คุ้มโนนบ้านเก่า)  งบประมาณ 
2,449,000 บาท  ซึ่งมีปริมาณงานผิวจราจร  Asphaltic concrete   

 

                                                                                                       หนา 5 เซนติเมตร..../ 
 
 



 ๑๒ 

หนา 5 เซนติเมตร  ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ระยะทางยาว 1,100 เมตร หรือ 
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

      แก้ไขเป็น  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา  
จากคุ้มโนนบ้านเก่า (ต่อ คสล.เดิม) ไปบ้านโนนศาลา  ปริมาณงาน ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 755 เมตร หรือ
พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4,530 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร  และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ 2,449,000 บาท 

 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล   เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการเสริมผิวลาดยางตาม 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔  จะต้องด าเนินการตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

-ถนนลาดยางที่กล่าวถึงสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันถนนได้เกิด 
การช ารุดเสียหายมาก  ซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ปริมาณงาน 
ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงนั้น คอนกรีตจะคงทนและรับน้ าหนักได้ดี
มากกว่าลาดยาง โดยผู้บริหารได้ค านึงถึงประโยชน์ของการใช้งานจึงได้เสนอ 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและปริมาณงาน  

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม        -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล       
 
นายจิตใจ  จันทวิชัย   -ตามท่ีผู้บริหารได้ขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและปริมาณงานของ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ถนนสายทางบ้านถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13 (ช่วงคุ้มน้ าด า –  
    คุ้มโนนบ้านเก่า) ตามความคิดของผม ผมคิดว่าลาดยางดีกว่าคอนกรีต 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม        -ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายนาค  ปรีวาสนา   -เนื่องจากตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
นายกเทศมนตรี   2564  เพ่ือด าเนินการโครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic concrete สายทาง 

บ้านถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13 (ช่วงคุ้มน้ าด า - คุ้มโนนบ้านเก่า)  
งบประมาณ 2,449,000 บาท  ในส่วนของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
และปริมาณงาน เนื่องจากคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าคอนกรีตมีความมั่นคง
มากกว่าถนนลาดยางและสามารถรับน้ าหนักได้ดีกว่าถนนลาดยาง 

 
 

                                                                                                               นายปิยะวัฒน์..../ 



 ๑๓ 

นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง   -ตามท่ี สท.จิตใจ  จันทะวิชัย เสนอกรณีถนนลาดยาง หรือคอนกรีต 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมว่าขึ้นอยู่กับการท างานของผู้รับจ้าง ถ้าท าได้มาตรฐานก็จะมีความมั่นคง 
    แข็งแรงเช่นกัน  แต่ถ้าหากเป็นถนนลาดยางผมว่าจะสะดวกกว่าและท าได้ 
    เร็วกว่าคอนกรีต  
   
นายสมพร  ยานเพิ่ม        -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล       
 
นายประเวท  ภูทองยอด   -ผมก็เห็นไม่แตกต่างกันกับ สท.จิตใจ  จันทวิชัย  ขอสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ปริมาณงานของถนนลาดยาง กับถนนคอนกรีต มีปริมาณงานเท่ากันหรือไม่ 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม        -เชิญผู้อ านวยการกองช่าง    
ประธานสภาเทศบาล       
 
ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ  สุวรรณชมภู  -ตามท่ีออกแบบแปลนของถนนคอนกรีต เนื่องจากชั้นพื้นทางมีการ
ผู้อ านวยการกองช่าง   ช ารุดเสียหายมากไม่แน่นปัจจุบันกลายเป็นลูกรังไปแล้ว แบบแปลนเดิมเป็น 

โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic concrete สายทางบ้านถิ่นพัฒนา  
หมู่ที่ 3 บ้านโนนศาลาหมู่ที่ 13 (ช่วงคุ้มน้ าด า - คุ้มโนนบ้านเก่า) งบประมาณ 
449,000 บาท  ซึ่งมีปริมาณงานผิวจราจร  Asphaltic concrete  หนา 5 
เซนติเมตร  ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ระยะทางยาว 1,100 เมตร หรือพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร  

      แบบที่ขอแก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา  
จากคุ้มโนนบ้านเก่า (ต่อ คสล.เดิม) ไปบ้านโนนศาลา  ปริมาณงาน ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 755 เมตร หรือ
พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4,530 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร  และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ 2,449,000 บาท 

 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -กรณกีารซ่อมแซม หมู่ที่ 1 การปูทับลาดยางเดิมเนื่องจากพ้ืนเดิม
ปลัดเทศบาล   ยังคงเป็นลาดยาง แต่ถนนหมู่ที่ 13 ปัจจุบันสภาพผิวของลาดยางเดิมไม่เหลือ  

แล้ว ถ้าหากท าลาดยางทับผิวเดิมอาจจะท าให้ถนนไม่ได้มาตรฐานและช ารุดอีก 
เนื่องจากความหนาเพียง 5 เซนติเมตร   

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม        -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล        
 
นายนาค  ปรีวาสนา   -ขออนุญาตที่ประชุม ในการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่ เป็นอ านาจของ 
นายกเทศมนตรี   สภาเทศบาลต าบลภูดิน และถ้าหากมติออกมาแล้วเป็นถนนลาดยาง ขอฝาก 
 
                                                                                                                 สมาชิกสภา..../ 
 



 ๑๔ 

สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วย  อย่าได้ให้ประชาชน 
มาต าหนิฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ 
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม        -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล        
 
ที่ประชุม     -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามหรืออภิปราย  ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุม  โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ 

เสริมผิวลาดยางตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  
จ านวน 11 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  

 
ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 
นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง   -เรื่องการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวเขื่อน ไปบ้านโนนอุดม  
สมาชิกสภาเทศบาล   ต าบลล าปาว ที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ มีงบประมาณในการซ่อมแซมหรือไม่ 
 
นายนาค  ปรีวาสนา   -ขอมอบหมายให้กองช่างออกไปส ารวจ และรายงานให้ทราบด้วย 
นายกเทศมนตรี     
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง ไปส ารวจสถานที่ด้วยว่าอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
ปลัดเทศบาล   ของต าบลภูดินหรือไม่ ถ้าไม่ใช่พ้ืนที่ของต าบลภูดิน ก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการ 
    ซ่อมแซมได้ 
 
นายนาค  ปรีวาสนา   - ให้ผู้อ านวยการกองช่าง  ไปด าเนินการตรวจสอบพิกัด แนวเขตพ้ืนที่ 
นายกเทศมนตรี   ของหมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวเขื่อนให้ถูกต้องโดยด่วนด้วย 
  
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
  
นายจิตใจ  จันทวิชัย   1. ขอปรึกษาเรื่องสายไฟฟ้า ไม่แน่ใจว่าเป็นของบริษัทไหน เนื่องจาก 
สมาชิกสภาเทศบาล    มีสายไฟฟ้าย้อยลงต่ าจนกีดขวางการจราจร ทางเข้าบ้านของประชาชน   
     2. ขอให้ซ่อมหอกระจายเสียง หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ให้ด้วย 
 
                                                                                                            นางสาวกรุงใจ..../ 



 ๑๕ 

นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -เรื่องสายไฟฟ้าและเสาเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ให้แจ้งหน่วยงาน
ปลัดเทศบาล   รับผิดชอบด าเนินการ  ส่วนเรือ่งการซ่อมหอกระจายเสียงตามสาย เทศบาลต าบล 

ภูดินได้เสนอรายละเอียดขออนุมัติซ่อมต่อนายกเทศมนตรีต าบลภูดินต่อไป  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  
นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง   -กรณีขอย้ายหอถังประปาเดิมไปใช้ ต้องท าอย่างไรบ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -การย้ายหอถังประปาที่เป็นส่วนรวมของเทศบาลจะต้องท าเรื่องเสนอ
ปลัดเทศบาล   เข้ามา เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลภูดินพิจารณา  จะต้องตรวจสอบว่า    

1. สภาพเดิมสามารถใช้ได้หรือไม่ 
2. จะย้ายไปไหน หากเป็นที่ดินส่วนบุคคลจะต้องอุทิศให้ เทศบาล 

 3. ใช้งบประมาณส่วนใดเพ่ือด าเนินการ 
 4. ถ้าด าเนินการตาม ข้อ 1 – 3 ได้เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมให้
ด าเนินการตามระเบียบฯ เข้าสภาเทศบาลต าบลภูดินเพื่อพิจารณาต่อไป  
  

นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 
ที่ประชุม     -ไม่มี 
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม    -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ที่ท าให้การประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 2563  เป็นไป
อย่างเรียบร้อย  ขอขอบคุณทุกท่าน ผมขอปิดการกระชุม 

 

ปิดประชุมเวลา    16.40  น.     

 
                     นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล                  นายสมพร  ยานเพ่ิม 
                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน                ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

  บันทึกรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                      นางนงนุช  เทียบแก้ว                                         นายด ารง  ทรรักษ์ 
       คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม             คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 
                                                    นางบุญรอด  อินทนาศักดิ์ 
                                         คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 


