
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี   ๒๕6๓ 

   วันศุกร์  ที่  2๙  พฤษภาคม  ๒๕6๓  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 นายทองสุข  บทมาตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ทองสุข  บทมาตร 
๕ นายสุขสันต์  ส าราญมล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุขสันต์  ส าราญมล 
๖ ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  สุวรรณชมภู ผู้อ านวยการกองช่าง ภาคภูมิ  สุวรรณชมภู 
๗ นายสุริยัญ  รังหอม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สุริยัญ  รังหอม 
๘ นางสาวสุพรรณา  เทพพร ผู้อ านวยการกองคลัง สุพรรณา  เทพพร 
9 นางทัศนีย์  ปาระภา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทัศนีย์  ปาระภา 

 
ผู้ที่ไม่มาประชุม 
 ๑. นายด ารง  ทรรักษ์     สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๒. นายประเวท  ภูทองยอด  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๓. นายบุญถม  ญาณอาสา สมาชิกสภาเทศบาล 
 

                               เริ่มประชุม..../ 



 ๒ 

 
เริ่มประชุม     เวลา  ๐๙.0๐  น. 
 

 -เมื่อได้เวลานัดประชุมแล้วนางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  เลขานุการ 
สภาเทศบาล  ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  

 
น.ส.กุรุงใจ  เจนวิริยะกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน และ
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   -วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน มาประชุม จ านวน  ๙  คน 
  สมาชิกสภาเทศบาลขอลากิจ จ านวน ๓ คน ดังนี้ ๑. นายบญุถม  ญาณอาสา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลากิจเพราะประกอบกิจการค้าขายอยู่ต่างจังหวัด  
(จังหวัดนครราชสีมา)  ๒.นายประเวท  ภูทองยอด  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  

  เพราะอยู่ต่างจังหวัดในพ้ืนที่การระบาดของโรคโควิด -2019  (กรุงเทพฯ)  
และ ๓. นายด ารงค์  ทรรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ เดินทางไปส่งสินค้า
ต่างจังหวัดอย่างเร่งด่วน  ส่วนคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  จ านวน 2 คน  พร้อมปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ  ผู้อ านวยการกองมาครบ   

   -ขออนุญาตที่ประชุมก่อนที่จะเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลกล่าว
เปิดการประชุม ขอให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รายงาน
สถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อโควิด-๒๐๑๙  เพ่ือให้ที่ประชุมทราบ 

 
นายสุริยัญ  รังหอม   -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-1๙ ระบาดท่ัวโลก  

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ติดเชื้อสะสม ๕,๘๒๐,๔๒๖ คน  รักษาหาย 
๒,๕๒๒,๐๘๐ คน ยอดสะสมผู้เสียชีวิต ๓๕๘,๐๗๔ คน โดยสหรัฐยังเป็น
ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก ๑,๗๔๗,๓๘๗ คน และเสียชีวิตมากที่สุด 
ในโลก๑๐๒,๑๗๓ คน จ านวนผู้ป่วยที่พบในประเทศไทยพบเชื้อรายใหม่ ๑๑ 
คน ท าให้ยอดผู้ป่วยสะสมเพ่ิมข้ึนอยู่ที่ ๓,๐๖๕ คน ๓,๓๔๘ คน ผู้เสียชีวิต
สะสม ๕๗ คน ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน ๒,๙๔๕ คน และรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ๖๓ คน  

 
น.ส.กุรุงใจ  เจนวิริยะกุล   -ขอเรียนเชิญนายสมพร  ยานเพ่ิม  ประธานสภาเทศบาล  กล่าวเปิด 
เลขานุการสภาเทศบาล  การประชุมต่อไป      
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม      -ประกาศสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ต าบลภูดิน  อาศัยอ านาจตาม  มาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
     พุทธศักราช  ๒๔๙๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ    
 
 
                                                                                                         การประชุมสภา...../                



 ๓ 

     
      การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   ข้อ ๒๒  ประกอบกับประกาศสภา 
     เทศบาลต าบลภูดิน  เรื่อง  ก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
     สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 และการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 
    ประจ าปี 2564 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยแรก  
    ประจ าปี ๒๕6๓  เมื่อวันที่ ๒7 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕6๓  สภาเทศบาล 
    ต าบลภูดิน  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  
    ประจ าปี ๒๕6๓  ตั้งแต่วันที่ 1 – ๓๐  สิงหาคม  256๓  มีก าหนด 30 วัน     
     -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพร้อมและสมาชิกสภาเทศบาลใน  
    ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน     
    สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ าปี  ๒๕6๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 
  -ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม  -ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ครั้งที่แล้ว  คือการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมัยสามัญ สมัยแรก  

ประจ าปี ๒๕63  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส าเนาแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
พร้อมกันหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
พิจารณาเป็นวาระตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย หากสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใด  มีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมในวาระหรือถ้อยค าใด  
โปรดขออนุญาตต่อที่ประชุมก่อน 

 
ที่ประชุม    (ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมตามล าดับจนจบ) 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม        -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไข  ขอมติที่ประชุมรับรอง                
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมครั้งนี้โดยการยกมือ 
   -ที่ประชุมมีมติยกมือรับรอง  11  เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง)   

ผู้ไม่รับรอง  ไม่มี  
 
 
                                                                                                         ระเบียบวาระท่ี ๓..../ 



 ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    กระทู้ถาม 

 -ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 

     -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องเพื่อโปรดทราบ  
     
นายนาค  ปรีวาสนา    - เรียนประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตที่ประชุมสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ขอน าเรียนเพ่ือให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร  

อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ณ เทศบาลต าบลโพนทอง  ซ่ึงได้มอบหมายให้นายเดิน   
บทมาตร  รองนายเทศมนตรีฯ เข้าประชุมแทน  ที่ประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับ
แนวทางเสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการภายใต้กรอบการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีปลัดเทศบาลต าบลภูดินและมอบหมาย 

ให้ผู้อ านวยการกองช่างเข้าร่วมประชุมและเตรียมโครงการเสนอโดยด่วน  
 
ที่ประชุม    -ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา 

6.1  เรื่อง  ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์  
ประจ าปี 2563  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    - ระเบียบวาระ 6.1  เรื่อง  ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
ประธานสภาเทศบาล  หมวดครุภัณฑ์ ประจ าปี 2563  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
     -เชิญนายกเทศมนตรี 
  

นายนาค  ปรีวาสนา    - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายนาค  ปรีวาสนา  ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบล 

ภูดิน  ขอยื่นเสนอญัตติเพ่ือน าเข้าประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี  
๒๕๖3  เรื่อง  ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ ประจ าปี 
2563 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการตั้งประเภทครุภัณฑ์ 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ไม่ถูกประเภท เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
จึงขอยื่นเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลภูดิน  รายละเอียดปรากฏตาม 
บันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 เมษายน  

 
 
                                                                                                           ๒๕๖๓ เรื่อง..../ 



 ๕ 

 

2563 เรื่อง ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ ประจ าปี 
งบประมาณ 2563  

ข้อความเดิม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
     -เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 จ านวน ๑  เครื่องๆละ 2,500 บาท   

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
     -เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จ านวน๑ เครื่องๆละ 2,500 บาท   

ข้อความเดิม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
สาธารณสุข (00220)  

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
สาธารณสุข (00220)  

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหัวหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ( Ink Tank Printer) ๑ เครื่องๆละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ4.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานสาธารณสุข (00220)  

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหัวหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ( Ink Tank Printer) ๑ เครื่องๆละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ4.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานสาธารณสุข (00220)  

 
                                                                                                        ระเบียบกฏหมาย..../ 



 ๖ 

 
ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เพื่อ
พิจารณาต่อไป  

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย  หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

 
ที่ประชุม    -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามหรืออภิปราย   
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์  

ประจ าปี 2563 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวโดยการยกมือ 
 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน 8 เสียง    

- ผู้ไม่อนุมัติ ไม่มี  
- (ประธานสภางดออกเสียง)  

      
ระเบียบวาระท่ี  7      เรื่องอ่ืน ๆ  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 
นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง   -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอน าเรียนต่อสภา ดังนี้ 
     1. เรื่องการประชุมสภาเทศบาล ในการก าหนดวันประชุมสภาขอ 

อย่าให้ตรงกับวันศุกร์ เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลติดภารกิจในตลาดนัด 
โค-กระบือ 

2. ขอฝากผู้บริหารทบทวนการด าเนินการประปา หมู่ที่ 5 แต่เดิม 
เจ้าของที่ดินคือนายปาน  ไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดิน  แต่ช่วงนี้ประชาชนเดือดร้อน 
อย่างมาก ผู้ใหญ่บ้านจึงได้ไปสอบถามนายปาน  ซึ่งปัจจุบันนายปาน  ได้
อนุญาตให้ด าเนินการได้ 

 
 
                                                                                                             ๓.เรื่องการใช้..../ 



 ๗ 

  
3. เรื่องการใช้ระเบียบกฎหมาย  อยากให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ 

ผ่อนปรนเรื่องระเบียบได้หรือไม่  เช่น  การขอใช้น้ าเพื่อใช้ในงานศพของ 
แม่ยาย นายทองหลอด  การจะโนศรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  ซึ่งนายก 
แจ้งว่าอนุญาตแล้ว แต่นายกบอกว่าติดที่ปลัดเทศบาล  บางครั้งประชาชน 
ก็มีความเดือดร้อนและความจ าเป็นที่จะต้องขอน้ าไปใช้  เนื่องจากช่วงนี้เป็น
หน้าแล้ง จึงอยากขอให้ท่านได้พิจารณาในความจ าเป็นด้วย 

     4. กรณีการขอพนักงานเจ้าหน้าที่มาช่วยซ่อมแซมถนน ที่ช ารุดและ 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
 

นายนาค  ปรีวาสนา   -ตามท่ีนายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง  สมาชิกสภาเทศบาล ได้สอบถาม 
นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ตามข้อ 2 ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้แจ้งกองช่างให้ส ารวจค านวณค่าใช้จ่าย เพ่ือใช้

เงินสะสมเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าโครงการนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคลไม่มีความ
พร้อมในการด าเนินการ แต่ภายหลังทราบว่านายปาน เจ้าของที่ดินยินยอมสละ
ที่ดินแล้ว ซึ่งต้องใช้เวลาเริ่มต้นหางบประมาณมาด าเนินการใหม่ 

 

นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน  ทุกท่าน  ขอชี้แจงข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 4 ดังนี้ 
     ข้อ 1 กรณีการก าหนดวันประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน ซึ่งตรงกับ 
    วันศุกร์ ในสมัยประชุมนี้  ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ 
    โรคติดเชื้อโควิด-2019  จึงไดเ้ลื่อนการประชุมมาเรื่อย ๆ จนจะสิ้นเดือนแล้ว 
    เกรงว่าจะไม่ทันประชุมตามที่ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี 2563  
     ข้อ 3 กรณีการขอใช้น้ าไปช่วยงานศพแม่ยายของ  ส.ท.ทองหลอด   
    การจะโนศรี   เนื่องจากเป็นงานส่วนตัวและกรณีท่ีจะด าเนินการช่วยเหลือจะ 
    ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล แต่ในความเป็นจริง นายกเทศมนตรี   

ก็ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด ส่วนกรณีท่ีมีการด าเนินการไม่เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ 

     ข้อ 4 กรณีการขอใช้คนเพ่ือไปช่วยในการซ่อมแซมถนน  กองช่างได้
ขอคนงานป้องกันออกไปช่วยในการซ่อมแซมถนนนั้น  โดยปกติการใช้บุคลากร 
เมื่อมีงานหรือกิจกรรมทุกกองก็ช่วยกันอยู่แล้ว ในกรณีนี้ที่กองช่างขอใช้คนโดย
ไม่ได้ประสานกับหัวหน้าส านักปลัด และปลัดล่วงหน้า หรือไม่ให้เวลาบริหาร
จัดการคนและงาน  โดยปกติการปฏิบัติหน้าที่ของงานป้องกันฯ จะมีการเข้าเวร
ยามเพ่ือปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หรืองานอ่ืน บุคลากรติด
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งยังละทิ้งไม่ได้  หากมีการขอใช้คนจะต้องแจ้ง
ล่วงหน้าเพื่อจะได้บริหารจัดการได้ถูกต้อง   

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล     
 

          ที่ประชุม..../ 



 ๘ 

 
ที่ประชุม    -ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  
 
นายสมพร  ญานเพิ่ม   -เมื่อไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของพ่ีน้องประชาชน   
ผมขอปิดการประชุม 

   
ปิดประชุม    เวลา  16.00  น.   
 
 

    นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล                      นายสมพร  ยานเพ่ิม 
                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน                 ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

      บันทึกรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นางบุญรอด  อินทนาศักดิ์ 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 
 

นายประเวท  ภูทองยอด 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 
 

นายด ารง  ทรรักษ์ 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 


