
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจ าปี   ๒๕๖3  ครั้งที่ 2 

วันพฤหัสบดี  ที่  20  สิงหาคม  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 นายวินัย  อบมาลี สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  อบมาลี 
๔ นายด ารงค์ ทรรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ด ารงค์ ทรรักษ์ 
๕ นายศราวุธ  ส าราญมล สมาชิกสภาเทศบาล ศราวุธ  ส าราญมล 
๖ นางประเนือง  ญาณเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล ประเนือง  ญาณเสถียร 
๗ นายจิตใจ  จันทวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล จิตใจ  จันทวิชัย 
๘ นางนงนุช  เทียบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นงนุช  เทียบแก้ว 
๙ นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง สมาชิกสภาเทศบาล ปิยะวัฒน์  ภักดีแพง 

๑๐ นายทองหลอด  การจะโนศรี สมาชิกสภาเทศบาล ทองหลอด  การจะโนศรี 
11 นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 
กรุงใจ  เจนวิริยะกุล 

 
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 ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  สุวรรณชมภู ผู้อ านวยการกองช่าง ภาคภูมิ  สุวรรณชมภู 
๗ นางสาวสุพรรณนา  เทพพร ผู้อ านวยการกองคลัง สุพรรณนา  เทพพร 
๘ นางเพ็ญพรรษา  จักษุธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เพ็ญพรรษา  จักษุธรรม 
9 นายสุริยัญ  รังหอม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สุริยัญ  รังหอม 

10 นางสาวศรีฟ้า สารแก ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังฯ ศรีฟ้า สารแก 
11 นางทัศนีย์  ปาระภา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทัศนีย์  ปาระภา 

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายประเวท  ภูทองยอด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

2. นายบุญถม  ยานอาสา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
                                                                                                                    เริ่มประชุม..../ 



 ๒ 

เริ่มประชุม     เวลา  ๐๙.0๐  น. 
 

 -เมื่อได้เวลานัดประชุมแล้วนางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  เลขานุการสภา
เทศบาล  ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  

 
น.ส.กุรุงใจ  เจนวิริยะกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  และ  
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  มาประชุม 
    จ านวน ๑0 คน  ผู้ที่ไม่มาประชุมโดยยื่นใบลาต่อประธานสภาเทศบาล 2 คน   

คือ นายประเวท  ภูทองยอด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายบุญถม   
ยานอาสา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในส่วนของคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ จ านวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมทั้งผู้อ านวยการกองทุกกอง  เมื่อสมาชิก
สภาเทศบาลครบองค์ประชุมและได้เวลาประชุมแล้วขอเรียนเชิญ นายสมพร  
ยานเพ่ิม  ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน กล่าวเปิดการประชุมต่อไป 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม      - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมัยสามัญ สมัยทีส่าม  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี ๒๕63  ครั้งที่ 2 

-เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพร้อม  และสมาชิกสภาเทศบาล             
ในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุม   

 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14  สิงหาคม 2563  ที่ประชุม 

ได้มีมตริับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
2564  ทั้งนี้  ได้ก าหนดระยะเวลายื่นเสนอค าขอแปรญัตติ  จ านวน 3 วัน คือ 
วันที่ 15 – 17  สิงหาคม 2563  โดยได้ก าหนดวันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 
ขั้นลงมติ  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 20 สิงหาคม  2563 นั้น 

-ล าดับต่อไปเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ   
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล          -เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมาชิกสภาเทศบาล  และ
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาตน าเรียนเพ่ือให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ 
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน 

 
 
                                                                                                                   และบันทึก..../ 



 ๓ 

และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง 
ระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและ 
มติของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ 
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
ก่อนวันพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตาม 
ล าดับข้อเฉพาะที่การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้น 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
 -ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      
นายจิตใจ  จันทวิชัย   -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  และ
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนต่อสภาเทศบาลต าบลภูดิน ดังนี้ 
ประธานคณะกรรมแปรญัตติฯ  -ตามท่ีได้มีประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจ าปี 2563  

ครั้งที่ 1  เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563  ทีป่ระชุมมีมตเิลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จากสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย   

๑) นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 
๒) นายจิตใจ  จันทวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2     

     ๓) นายวินัย  อบมาลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1  
-คณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังกล่าว ได้มาประชุมและปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการเพ่ือแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕64 ในระหว่างวันที่ ๑5 – 18 สิงหาคม ๒๕63 จึงขอรายงาน
ต่อสภาเทศบาล ดังนี้  

      1. แจ้งการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ 
    คณะกรรมการแปรญัตติ   วันที่ 15 สิงหาคม 2563  เลขานุการสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน  ได้นัดประชุมและเปิดประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 109 การนัดประชุมและ
เปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภา
ท้องถิ่น   

-ทั้งนี ้ ได้มกีารเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติเลือกนายจิตใจ  จันทวิชัย  เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  และมีมติเลือกนายวินัย  อบมาลี  เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ   

 

2. การยื่นค าขอแปรญัตติ  วันที่ 15 สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  ไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดินมายื่นค าแปรญัตติ  
แต่อย่างใด 

 
                                                                                                           วันที่ 16 สิงหาคม..../ 



 ๔ 

3. วันที ่๑6 สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.   
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  มายื่นเสนอค าขอแปรญัตติ   

 4. วันที่ ๑7 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.   
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  มายื่นเสนอค าขอแปรญัตติ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนยันร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 ตามร่างเดิมไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม  
 5.  วันที่ 18 สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. 
คณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุม เพื่อพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ
ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ตามร่างเดิม 
ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม 

-ทั้งนี ้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จึงน าเรียนต่อสภาเทศบาลต าบลภูดิน  
    เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือจะขออภิปรายหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม       -ไม่มี  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอภิปราย  ขอเข้าสู่การพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564   ในวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา 

  5.3  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลภูดิน   
       เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64   
       วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือขออภิปรายเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล หากเห็นชอบกับมตกิารประชุมของคณะกรรมการ 
    แปรญัตติฯ  ซึ่งให้คงร่างเดิมไว้ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม       -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ให้คงร่างเดิม  

จ านวน 9 เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
 5.4  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลภูดิน   

       เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64 

       วาระที่  3  ขั้นลงมติ  
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นายสมพร  ยานเพิ่ม     -การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  2564  ในวาระท่ี  3 ขั้นลงมติ  เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติ การพิจารณาในวาระนี้ 

ไม่มีการอภิปราย  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพิจารณาว่าสมควรที่จะให้
ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ฉบับนี้ 
เป็นเทศบัญญัติหรือไม่  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติ   
ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ    

 
มติที่ประชุม        -ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2564  เป็นเทศบัญญัต ิ (จ านวน 9 เสียง)  ผู้ไม่เห็นชอบ 
ไม่มี (ประธานสภางดออกเสียง)  

 
5.4  การเสนอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     -เนื่องจากมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องด่วน ขอเชิญผู้เสนอ  
ประธานสภาเทศบาล  นางบุญรอด  อินทนาศักดิ์  รองประธานสภาเทศบาล 
 
นางบุญรอด  อินทนาศักดิ์  -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมทุกท่าน  ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรรมการตรวจรายงานการประชุม   

จ านวน 1 คน เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านไม่สะดวก หรือไม่พร้อม 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ตามท่ีนางบุญรอด  อินทนาศักดิ์  รองประธานสภาเทศบาลได้ขอ 
ประธานสภาเทศบาล  เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 1 คน ที่ประชุม 

สภาเทศบาล เห็นชอบหรือไม่  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ  ขอมติที่ 
ประชุมโดยการยกมือ    
 

มติที่ประชุม        -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม จ านวน 1 คน ผู้เห็นชอบ จ านวน 9 เสียง  ผู้ไม่เห็นชอบไม่มี 
(ประธานสภางดออกเสียง)  

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลภูดิน  
  -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงข้อกฎหมายหรือระเบียบ 
 ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล   พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554   
เลขานุการสภาฯ    -ข้อ 103 (1) ก าหนดว่า คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก 

สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
-ข้อ 105 ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และ ข้อ 104 สภา

ท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
-ข้อ 106 ก าหนดว่า กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 

 (4) เลือกคณะกรรมการท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย    
เสร็จสิ้นลง 

-ข้อ107 ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

-ข้อ 12 ก าหนดว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้น าความใน
มาตรา 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่น
ใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 

คนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นที่หนึ่งก่อน แล้วจึง 
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตาม 
จ านวนที่พึงมี 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีการเลือกคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุม  จ านวน 1 คน  
 
นายจิตใจ  จันทวิชัย   -เสนอ  นายนางนงนุช  เทียบแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    

รับรองโดย   
1. นางประเนือง  ญาณเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายวินัย  อบมาลี  สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมอีกหรือไม่ 
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ที่ประชุม   -ไม่มี  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ี นายจิตใจ  จันทวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้เสนอ 

นางนงนุช  เทียบแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  เป็นคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุม  รับรองโดย  

1. นางประเนือง  ญาณเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายวินัย  อบมาลี  สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

   -ขอมติที่ประชุม  
 
มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติ 9 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  เห็นชอบ 

ใหน้างนงนุช  เทียบแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เป็นคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม ของการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน ตั้งแต่ 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี 2563 
เป็นต้นไป (แทนนายประเวท ภูทองยอด)  

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิตใจ  จันทวิชัย    -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะปรึกษาดังนี้ 
     1. เรื่องไฟฟ้าส่องทาง  ขอเพ่ิมเติมจากเส้นเดิม จากบ้านโนนศาลา 

ไปโนนบ้านเก่า ประมาณ 5-10 หลังคาเรือน  ซึ่งผมได้เคยขอให้ด าเนินการให้
ตั้งแต่ปี 2557 แล้ว แต่ยังไม่ได้  ตามท่ีผมได้สอบถามการไฟฟ้า การไฟฟ้าแจ้งว่า
การด าเนินการท าได้ 2 อย่า  คือ 1. การไฟฟ้าด าเนินการเอง และ 2. ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
 อีกอย่างหนึ่งบ้านเหล่าหลวงใต้ การเปิด-ปิด โดยการใช้คนเปิด-ปิด   
แต่ผมอยากให้ใช้ระบบอัตโนมัติในการเปิด-ปิด จะได้เปิด-ปิดพร้อมกันทุกจุด  
เนื่องจากปัจจุบันบางวันก็ไม่มีคนเปิด-ปิด   
 2. ถนนเส้นบ้านถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 3 – บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13 ช ารุด 
เป็นหลุมบ่อ ถนนเส้นนี้ช ารุดและเป็นหลุมมากจริง ๆ จึงขอให้ผู้บริหารได้
ซ่อมแซมให้ด้วย 
 3. เรื่องตลาดนัดโค-กระบือ ช่วงนี้ตลาดคึกคักมากข้ึน มีผู้มาค้าขาย 
จ านวนมาก ผมจึงอยากให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน  
ทางสื่อต่าง ๆ ทั้งทางคลื่นวิทยุชุมชน หรือช่องยูทูป  และขอถามเรื่องรายรับ 
รายจ่าย ในการบริหารงบประมาณอย่างรา 
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นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนาค  ปรีวาสนา   -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมดีใจที่ท่าน ส.ท.จิตใจ  จันทวิชัย ได้ให้ข้อมูล 

และค าแนะน าต่อผู้บริหารทั้งเรื่องถนน  ไฟฟ้า และประปา  เรื่องไฟฟ้าผม 

ขอฝากให้ท่าน ส.ท.จิตใจ  จันทวิชัย  ได้ไปติดต่อการไฟฟ้าแล้ว  และการไฟฟ้า 

แจ้งว่าให้เทศบาลด าเนินการอย่างไรเทศบาลก็จะได้ด าเนินการต่อไป 
 -ส่วนกรณีซ่อมถนนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เทศบาลได้น ายางมะตอย 

ไปซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุดแล้วแต่ไม่ได้ผล ตอนนี้ยางมะตอยยังเหลืออยู่ประมาณ  
100 ถุง รอให้ผ่านฤดูฝนไปก่อน จะเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ 
ประชาชน  

 -ส่วนเรื่องตลาดนัดโค – กระบือ  มอบให้นายเดิน  บทมาตร   
รองนายกเทศมนตรี  ชี้แจง   

 
นายเดิน  บทมาตร   -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บเงิน 

ของตลาดนัดโค-กระบือ จะมีการจัดเก็บทุกวันศุกร์ โดยแบ่งให้คณะกรรมการ 
และเทศบาลต าบลภูดิน ในส่วนของคณะกรรมการเป็นค่าใช้จ่ายทุกวัน และ 
ผมได้เป็นผู้เก็บเงินสดไว้ ส่วนเทศบาลต าบลภูดิน ไม่มีรายจ่ายใด ๆ  

 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  1. กรณีถนนเส้นบ้านถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 3 ไปบ้านโนนศาลา หมู่ 13  
ปลัดเทศบาล   ที่มปีระชาชนร้องเรียนในเฟสบุ๊ค  การแก้ไขปัญหา  เทศบาลต าบลภูดินได้ยื่น
เลขานุการสภาฯ   ขอรับงบประมาณ ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้สี่แสนล้าน ในปีงบประมาณ 2563 
    และหากไม่ได้งบประมาณในปี 2563  เทศบาลต าบลภูดิน ได้ตั้งงบประมาณ 

รองรับเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2564  
 -การใช้เงินจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบวิธีการของทางราชการ 

     -กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน  
สามารถใช้เงินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย ในกรณีการแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
ของสาธารณภัย  ส่วนการซ่อมแซมถนนเส้นนี้ที่ช ารุดมานานแล้ว  ซึ่งไม่เข้า 
หลักเกณฑ์ในการใช้เงินส ารองจ่าย แต่ขอให้กองช่างส ารวจและใช้งบประมาณ  
ประเภทค่าวัสดุเพ่ือซ่อมแซม และส ารวจงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้หากไม่ 
เพียงพอขอให้ใช้วิธีการโอนงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2. เรื่องการขอไฟฟ้าส่องสว่าง เห็นควรมอบหมาย ผู้อ านวยการกองช่าง 
ให้ไปประสานกับหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มาส ารวจประมาณการ 

 
 
 

                                                                                    ค่าใช้จ่าย..../ 



 ๙ 

ค่าใช้จ่าย และน าเสนอผู้บริหาร เพื่อตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี  ไม่สามารถใช้เงินสะสมเพื่ออุดหนุนกรณีนี้ได้ 
 3. เรื่องตลาดนัดโค-กระบือ เดิมทีม่าเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลภูดิน และผู้น าฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 และ 
ได้ออกระเบียบการบริหารตลาดนัดโค-กระบือ โดยมีกรรมการทั้งสองฝ่ายระหว่าง 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้น าฝ่ายปกครอง ส่วนการบริหารรายได้แบ่งเป็น 2 ส่วน  
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ร้อยละ 50 เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลภูดิน 
 ส่วนที่ 2 ร้อยละ 50 แบ่งเป็น 2 ส่วน 
  -ร้อยละ 25 เป็นค่าปฏิบัติงานคณะกรรมการแต่ละสัปดาห์ 
  -ร้อยละ 25 จัดเก็บเข้ากองทุนของตลาดนัดโค-กระบือ โดยการ 

            ฝากเข้าสมุดบัญชี 
-ปัจจุบัน เปลี่ยนผู้น ามาหลายคนแล้ว และส่วนรายละเอียดการ

บริหารงานได้ยึดถือปฏิบัติเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรไม่ทราบ แต่ส่วนเทศบาล
ต าบลภูดิน มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตลาดนัดโค-กระบือ ดังนี้  
 -ค่าเช่าที่ดินจากนิคมสร้างตนเอง ปีละ 27,563 บาท 
 -ค่าจ้างเหมาคนงานดูแล ท าความสะอาดบริเวณตลาดนัดโค-กระบือ 
 -ค่าน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค   ฯลฯ 

 
นางบุญรอด  อินทนาศักดิ์  -เรื่องตลาดนัดโค-กระบือ ดิฉันได้มีหน้าที่ไปปฏิบัติงานทุกวันศุกร์  
สมาชิกสภาเทศบาล  และได้มีหลักฐานส่งเงินสดจากการจัดเก็บได้ทุกวันศุกร์ ให้นายเดิน บทมาตร 
    เป็นผู้จัดเก็บ  ไม่ทราบว่าน าเข้าสมุดบัญชีหรือไม่ แต่ในอดีตดิฉันเป็นผู้ถือสมุด 

บัญชี เนื่องจากลากออกไปสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ส่งมอบสมุดบัญชีคืนให้
คณะกรรมการตั้งแต่ลาออก  ซึ่งไม่ทราบว่าสมุดบัญชีอยู่กับผู้ใด 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรือมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  
 
นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง    -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน เรื่องการจัดท าแผนการออกส ารวจความต้องการและความเดือดร้อน 

ของประชาชน ตอนออกส ารวจความต้องการประชาชนอีกเส้นหนึ่ง  พอถึงเวลา 
ด าเนินโครงการเป็นอีกเส้นหนึ่ง  ผมขอฝากให้ผู้บริหารได้สอบถามความคิดเห็น 
ของสมาชิกสภาเทศบาลด้วย 
 -กรณีการบรรจุโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
ที่ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ 2564  ตอนแรกผู้บริหารบอกว่า 
จะได้ประปา หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวเขื่อน และหมู่ที่ 14 บ้านภูทอง  พอท าเป็น    
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2564 กลับเป็นการท าถนน  ผมจึงขอฝากผู้บริหาร 
ด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลให้ทราบด้วย   

 
                                                                                                               นางสาวกรุงใจ..../ 



 ๑๐ 

นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -กรณีการส ารวจโครงการประปา ปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่ 
ปลัดเทศบาล   งบประมาณ ได้ขอเอกสารโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจากผู้บริหารเพื่อ 
เลขานุการสภาฯ   น ามาบรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2564 และก็รอจนถึงวันสุดท้าย  
    ยังไม่ได้รับเอกสาร ปร.4 ปร.5 หรือแบบแปลนรายละเอียดของโครงการ 
    แต่จะปล่อยไว้โดยไม่มีโครงการเลยก็ไม่ได้  ผู้บริหารจึงได้สั่งให้กองช่างไป 

ด าเนินการส ารวจแบบเร่งด่วน และก็ได้น าโครงการเข้ามาบรรจุในร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณ 2564   

     -ส่วนกรณีการขยายเขตไฟฟ้าที่ ส.ท.จิตใจ  จันทวิชัย  บอกว่าได้เสนอมา 
ตั้งแต่ปี 2557  ได้ดูเอกสารแล้ว เป็นการขอขยายเขตไฟฟ้า  จึงขอให้
ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ไปประสานกับการไฟฟ้า เพราะที่ ส.ท.จิตใจ เสนอมานั้น
เป็นการขอขยายโคมไฟฟ้า  ไม่ใช่การขอขยายเขตไฟฟ้า  เพราะเทศบาลได้ขอ
ขยายเขตไฟฟ้าไว้แล้ว    เหลอืแต่เดินสายดับ และขยายโคมไฟฟ้า  
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรือมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  
 
ที่ประชุม     -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม      -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามเรื่องอ่ืน ๆ อีก 
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ปลัดเทศบาล  

พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกคน  ที่ท าให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  ลุลว่งด้วยดี  ผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา    16.40  น.    
  
 

  นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล                นายสมพร  ยานเพ่ิม 
                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน                ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

      บันทึกรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นางบุญรอด  อินทนาศักดิ์ 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 
นายด ารง  ทรรักษ์ 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 
นางนงนุช  เทียบแก้ว 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 


