
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖4 

   วันจันทร์  ที่  17  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.0๐  น. 
ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายสมพร  ยานเพ่ิม ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมพร  ยานเพิ่ม 
๒ นายวินัย  อบมาลี รองประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน วินัย  อบมาลี 
๓ นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 ก้องสนั่น  ภูแสนศรี 
๔ นายชาติชาย  ทวาศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 ชาติชาย  ทวาศรี 
๕ นางกฤษณา  วิระพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 กฤษณา  วิระพันธ์ 
๖ นางรจนา  พาชิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 รจนา  พาชิน 
๗ นายประคอง  ภูแสนศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 ประคอง  ภูแสนศรี 
๘ นายนัฐวุฒิ  ญานอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 นัฐวุฒิ  ญานอาสา 
๙ นางสาวปิยฉัตร  กุลจนุช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 ปิยฉัตร  กุลจนุช 

๑๐ นายอลงกรณ์  ภูมูลมี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 อลงกรณ์  ภูมูลมี 
๑๑ นางสาวพรสมบัติ  อ่อนประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 พรสมบัติ  อ่อนประสงค์ 
๑๒ นายค าไสย์  ยานเพิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 ค าไสย์  ยานเพิ่ม 
13 นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

(ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน) 
กรุงใจ  เจนวิริยะกุล 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายศราวุธ  ส าราญมล นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ศราวุธ  ส าราญมล 
๒ นายบุญถึง  ยานอาษา รองนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน บุญถึง  ยานอาษา 
๓ นายเดิน  บทมาตร รองนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน เดิน  บทมาตร 
๔ นายพุฒ  ภูมาตนา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลภูดิน พุฒ  ภูมาตนา 
๕ นายสุขสันต์  ส าราญมล เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน สุขสันต์  ส าราญมล 
๖ นางสาวสุพรรณนา  เทพพร ผู้อ านวยการกองคลัง สุพรรณนา  เทพพร 
๗ นายสุริยัญ  รังหอม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สุริยัญ  รังหอม 
๘ ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  สุวรรณชมภู ผู้อ านวยการกองช่าง ภาคภูมิ  สุวรรณชมภู 
9 นางเพ็ญพรรษา  อ่ิมแผ้ว หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา เพ็ญพรรษา  อิ่มแผ้ว 

10 นางทัศนีย์  ปาระภา หัวหน้าฝุายอ 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      -เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านพร้อม และสมาชิกสภาเทศบาล 
 ประธานสภาเทศบาล  ในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕64  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ประกาศสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 256๔ 
     -อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 

๒๔๙๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๒๒  ประกอบกับประกาศสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เรื่อง  การ
ก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยสามัญ ประจ าปี 256๔  
และก าหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 256๕  ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบลภูดิน ครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 256๔ สภาเทศบาล
ต าบลภูดิน จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี  ๒๕6๔  ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕6๔  มีก าหนดไม่เกิน 
๓๐ วัน  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
256๔  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม  -ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ครั้งที่แล้ว  คือการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน ครั้งแรก ประจ าปี ๒๕64   

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส าเนาแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว  ขอให้สมาชิก 
สภาเทศบาลทุกท่านพิจารณา  เป็นวาระตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย   

 
                                                                                                                  หากสมาชิก..../ 



 ๓ 

หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม 
ในวาระหรือถ้อยค าใดโปรดขออนุญาตต่อที่ประชุม 

 
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  นายกเทศมนตรีต าบลภูดินแถลงนโยบาย  ต่อสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือโปรดทราบ 5.1 นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน   

ประธานสภาเทศบาล  แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เชิญฝุายเลขาฯ  
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
ปลัดเทศบาล    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 
    ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัด 

กาฬสินธุ์ ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน กรณีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราช 
บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๑๗ และ 
มาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า 

 
 
 
                                                                                                         ว่าด้วยการเลือกตั้ง..... 



 ๔ 

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖2 คณะ 
       กรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ นายศราวุธ ส าราญมล  
    ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 
    พ.ศ.2564  นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี  กรรมการการเลือกตั้ง 
     -ขอแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน  ที่ได้รับเลือกตั้ง 

ด้วยค่ะ  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -เชิญนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน  แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบล 

ประธานสภาเทศบาล  ภูดิน  โดยไม่มีการลงมติ (พรบ. เทศบาล ม.48 ทศ) 
 
นายศราวุธ  ส าราญมล     -เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีกระผมนายศราวุธ  ส าราญมล ได้รับความ 

ไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลภูดิน  ให้ได้รับเลือกต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่พ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูดิน ได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้กระผมมาด ารง
ต าแหน่งนายกเทศบาลต าบลภูดิน กระผมขอขอบคุณพ่ีน้องชาวต าบลภูดิน 
ทุกท่านที่ได้มีความกรุณามอบความไว้วางใจการสนับสนุนกระผมด้วยดีเสมอมา 

บัดนี้  กระผมได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลภูดิน  
เรียบร้อยแล้ว  โดยมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน  
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน โดยเน้นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ควบคู่กับ 
การแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนเพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป กระผมขอ
เรียนว่าการด าเนินนโยบายของกระผมทุกด้านจะขึ้นอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า
เป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลภูดิน 
อย่างแท้จริงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและเปิดโอกาส 
ให้ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง กระผมได้ก าหนดนโยบาย 
ในการบริหารเพื่อน าเทศบาลต าบลภูดิน ไปสู่การเป็นเทศบาล น่าอยู่ ประชาชน 
มีความอยู่ดีกินดี เป็นสังคมอุดมปัญญา โดยได้ก าหนดนโยบายเป็น 5 ด้าน  
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับ ถนน น้ าประปา ไฟฟูา 

ส่องสว่างข้างทาง ให้ทั่วถึงในเขตเทศบาลต าบลภูดิน ครบทั้ง 14 หมู่บ้าน 
               1.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครบทั้ง 14 หมู่บ้าน  

เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องชาวต าบลภูดิน 
               1.3  จัดให้มีปูายถนน ปูายซอยตามถนนให้เขตเทศบาลต าบลภูดิน  

ให้ครบทั้ง 14 หมู่บ้าน 
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2. ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 
               2.1  จัดให้มีการสร้างส านักงานเทศบาลต าบลภูดินหลังใหม่  เพื่อ 

อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลภูดิน 
ที่มาใช้บริการและติดต่อประสานงานให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

               2.2  จัดให้การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดย 
การจัดให้มีหน่วยมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลภูดิน เช่น จัดเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี สัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนที่พร้อม 
รถกู้ภัย 

2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้ประกอบอาชีพ ตามความ 
ถนัดอย่างเต็มศักยภาพของตนโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสโดยร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนจัดหาตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบ 
อาชีพของประชาชน 

               2.4  จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง JCB  เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทา 
ความเดือดร้อนของชาวเทศบาลต าบลภูดิน 
 

       3. ด้านสาธารณสุข 
               3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที 

ในกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุโดยการจัดให้มีทีมกู้ชีพและ 
รถเคลื่อนที่เร็วที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเพ่ือ รับ-ส่ง ผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาล 
อย่างรวดเร็ว (EMS) 
 

4.  ด้านสิ่งแวดล้อม 
               4.1 จัดให้มีพนักงานเก็บขยะ และมีรถเก็บขยะพร้อมถังขยะตาม 
    หมู่บ้านเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 
               4.2 จัดให้มีพนักงานรักษาความสะอาดตามถนนสาธารณะที่ส าคัญ  

โดยใช้แรงงานของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลภูดิน 
 

5. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

               5.1 ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี 
ดั้งเดิม เช่น สนับสนุนประเพณีลอยกระทงให้มีที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและรื้อฟ้ืน 
ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น 

               5.2 จัดให้มีกีฬาเพ่ือส่งเสริมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 
 

             กระผมจะด าเนินนโยบายตามกรอบของกฎหมายและอ านาจหน้าที่ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารบ้านเมืองที่ดี อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อน 
นโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุเปูาหมายตา
วัตถุประสงค์ได้นั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกองค์กร  
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ไม่ว่าจะเป็นฝุายข้าราชการประจ า ฝุายการเมือง ฝุายประชาชน ภาคเอกชน 
และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเทศบาลต าบลภูดินเพื่อประโยชน์ 
ในการด าเนินนโยบายต่อไป 

กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลต าบลภูดิน และพ่ีน้องชาว 
ต าบลภูดินว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์สุขของ 
พ่ีน้องประชาชนต าบลภูดินเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง ขอกราบขอบคุณมา  ณ โอกาส
นี้ด้วย  ขอแสดงความนับถือ นายศราวุธ  ส าราญมล  นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
 -ขออนุญาตประธานสภาเทศบาล แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหาร 

-ค าสั่งเทศบาลต าบลภูดินที่ 132/๒๕64  เรื่อง  แต่งตั้งรองนายก 
เทศมนตรีต าบลภูดิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลภูดิน และเลขานุการ
นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

     -ตามท่ี คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่  
27 เมษายน 2564 นั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลภูดิน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด อาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา  
48 อัฏฐ และ มาตรา 48 เตรส (3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี
ต าบลภูดิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลภูดิน และ เลขานุการนายกเทศมนตรี
ต าบลภูดิน ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน  จ านวน 2 คน 
               1.1  รองนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน คนที่ 1 

        -นายบุญถึง  ยานอาษา 
               1.2  รองนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน คนที่ 2  

                                 -นายเดิน  บทมาตร  
2. ต าแหน่ง ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

       -นายพุฒ  ภูมาตนา 
     3. ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี  
             -นายสุขสันต์  ส าราญมล 
 

     ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่  เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ 
ของเทศบาลต าบลภูดิน ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลภูดินมอบหมาย หรือเป็น 
ไปตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ วันที่ 11  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64  นายศราวุธ  ส าราญมล 
นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
 

ที่ประชุม    -ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
                                                                                                              นางสาวกรุงใจ..../ 



 ๗ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา  
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 6.1 เรื่อง การประกาศ 

ประธานสภาเทศบาล  เจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
-เชิญฝุายเลขาฯ  

 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  - เรื่อง  การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและ
ปลัดเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เป็นการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลต าบลภูดิน 4 ปี (2561 – 2564)  
โครงการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลภูดิน 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลภูดิน ได้แสดงเจตจ านงในการ 
ต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดท าประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตใน 
การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร และแสดงเจตจ านงประกาศต่อสาธารณชน 
รวมทั้งร่วมลงนามสัตยาบันต่อสภาเทศบาล เพ่ือร่วมแสดงเจตนาที่จะต่อต้าน 
การทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารราชการ ร่วมกัน 

     -ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงรายละเอียด 
โครงการและขั้นตอนในการปฏิบัติต่อไป  

 
นายยงยุทธ  บุญสพ   -เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
นิติกร    คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน โครงการประกาศเจตจ านง 

ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลภูดิน การประกาศเจตจ านง 
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  ขอน าเรียน 
รายละเอียดพอสังเขป  ดังนี้  

-หลักการและเหตุผล  ตามท่ีคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้วจ านวน 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 โดยมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย 
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองและหน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาประโยชน์ของชาติและประชาชน 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติด้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ 
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม 
แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
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โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
3. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
4. พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :  
    CPI)  

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุข  
แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป 

-โดยมีวัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้แสดงเจตจ านงทางการเมือง  ในการ 

ต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตและน าไป
ยึดถือปฏิบัติ 

๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แสดงเจตจ านงในการปูองกันการทุจริต  
ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

-ก าหนดการด าเนินโครงการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
ของผู้บริหารเทศบาลต าบลภูดิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้   

  -นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน กล่าวค าแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน  
การทุจริต  ต่อหน้าประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
ภูดิน  และพนักงานเจ้าหน้าที่  

-นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ลงนามในประกาศ   
-แสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ของผู้บริหารต่อสาธารณะ 
-ประกาศเจตนารมณ์ปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
- ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  

ร่วมลงนามสัตยาบันในการปูองกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   
-เสร็จพิธี 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -เชิญนายกเทศมนตรีฯ 

ประธานสภาเทศบาล   

 
                                                                                                              นายกเทศมนตรี..../ 



 ๙ 

นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน  กล่าวค าแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต   
ต่อหน้าประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน และพนักงาน 
เจ้าหน้าที่  ดังนี้  
 

นายศราวุธ  ส าราญมล     ข้าพเจ้า นายศราวุธ  ส าราญมล  นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน  ขอแสดง 
นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน เจตจ านง  ต่อประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  

เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลภูดิน และประชาชนทั่วไปว่า ข้าพเจ้าจะบริหารราชการ
งานของเทศบาลต าบลภูดิน  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ส านึกและตระหนักใน
หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อประชาชนโดยจะตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ด้วยหลักธรรมาภิบาล  และ
จะยืนหยัดต่อต้านการทุจริต ที่อาจมีขึ้นทุกรูปแบบ  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ และประโยชน์สุขของสังคมและประชาชนตลอดไป ประกาศ  ณ วันที่ 
17  พฤษภาคม 2564  นายศราวุธ  ส าราญมล  นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน  
 

-นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ลงนามในประกาศ   
-ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  

ร่วมลงนามสัตยาบันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   
-เสร็จพิธี 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 6.2  เรื่อง ขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2564  โครงการขอรับเงิน 

อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน “ยุทธการฟูาแดด 
สงยาง  ระดมกวาดล้างยาเสพติด  จังหวัดกาฬสินธุ์  

-เชิญฝุายเลขาฯ   
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  - เรื่อง ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2564   
ปลัดเทศบาล   โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผน  

“ยุทธการฟูาแดดสงยาง  ระดมกวาดล้างยาเสพติด  จังหวัดกาฬสินธุ์  
     -อ้างถึง  หนังสืออ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ที่ กส 0118/ว 5625  

ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตามแผน “ยุทธการฟูาแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์” 
ประจ าปี 2564 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ได้ส่งส าเนาโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามแผนฯ  เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีบรรจุ
โครงการฯ ไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564  และข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 และรายงานผลการด าเนินงานให้อ าเภอทราบ 

 
 
 
                                                                                                        หนังสืออ าเภอเมือง..../ 



 ๑๐ 

 -หนังสืออ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ที่ กส 0118/6043  ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2563  เรื่อง  ขอรับเงินอุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดตามแผน “ยุทธการฟูาแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด จังหวัด
กาฬสินธุ์” ประจ าปี 2564  โดยได้ส่งบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนฯ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้บรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ  1) สั่งจ่ายเช็คในนาม “ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์” และน าส่งที่ ที่ที่ท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์  
(กลุ่มงานการเงินและบัญชี)  2) ลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน 
 2 ชุด แล้วส่งคืนที่ ที่ท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มงานการเงินและ
บัญชี) จ านวน 1 ชุด  
 -เนื่องจากเทศบาลต าบลภูดิน ได้รับหนังสือแจ้งเกี่ยวกับโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน “ยุทธการฟูาแดดสงยาง ระดมกวาดล้าง 
ยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์” ประจ าปี 2564  เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลังจากท่ีได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 แล้วนั้น 

จึงไม่สามารถบรรจุโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ทัน  และโดย
ปกติเงินอุดหนุนจะต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาล แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่าน
มายังไม่มีสภาฯ  จึงได้น าโครงการดังกล่าวเข้าในระเบียบวาระการประชุมสภา
เทศบาลต าบลภูดินในครั้งนี้  
 -เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน และมาตรา 67 
ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะ
กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
แล้ว ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
 -ในการนี้  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  “โครงการเงินอุดหนุนโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน “ยุทธการฟูาแดดสงยางระดมกวาด
ล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์”  ประจ าปี 2564  งบประมาณจ านวน 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถาม หรืออภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
ที่ประชุม     -ไม่มี 
 
                                                                                                                    นายสมพร..../ 



 ๑๑ 

นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามหรืออภิปราย  ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่  ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ 
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   
โครงการเงินอุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน  
“ยุทธการฟูาแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์” ประจ าปี 
2564  งบประมาณจ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ 
เข้มแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการ 
เงินอุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน “ยุทธการ  
ฟูาแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์”  งบประมาณ 

จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จ านวน  11 เสียง (ประธานสภา 
งดออกเสียง)   
 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

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 สมัยแรก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกท่าน ผมขอปิดการกระชุม 

 

ปิดประชุมเวลา    16.50  น.     

 
                       นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล                   นายสมพร  ยานเพ่ิม 
                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน                  ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

   บันทึกรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
                        นายก้องสนั่น  ภูแสนศร ี          นายอลงกรณ์  ภูมูลมี 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
     นางรจนา  พาชิน 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 


