
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย   
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา  ส านักงานเทศบาลต าบลโพนพิสัย 

************************************* 
 

ผู้มาประชุม จ านวน   ๑๒   คน 
  ๑. นายประสงค์  หุ่นศรีงาม   ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  
  ๒.  นายบุญลี   ไกยะวงศ์    รองประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  ๓.  นายสกล  อรมัง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  ๔.  นายอุ่น โยธิกุล    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  ๕.  นายสมเกียรติ สิทธิพิสัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  ๖.  นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 

๗. ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
๘.  นายสมัคร  กึ่งมาตย์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 

  ๙.  ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  ๑๐.นายจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  ๑๑.นายจรัญ ชมพูงาม    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
  ๑๒.นางสุดสวาท ทองจบ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
        
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน   ๑๙ คน 
  ๑. นายเสถียร สีสงค์    ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
        นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย 
  ๒. จ่าเอกประกอบ  ประดิษฐ์ศิลป์   รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๓. จ่าเอกวีระพัฒน์  ฝ้ายขาว   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
        รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
  ๔. นางรุ่งรัตน์  คงทัน    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน   
  ๕. นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค   ผู้อ านวยการกองช่าง  
  ๖. นางรัชวดี  ฝ้ายขาว    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  ๗. นางช่อลดา  เหลืองสินศิริ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  ๘. นางสาวสาวิตรี ภูมิมอญ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  ๙. นายสิทธิศักดิ์ คงชมชื่น    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ๑๐. นางสุภาภรณ์ สุระอุดร   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ๑๑. นางสาวเสาวณีย์  สุรรณรอด   พนักงานจ้างทั่วไป 
  ๑๒. นางสาวเยาวรัตน์ ทีทองแดง   พนักงานจ้างทั่วไป 

๑๓. นางสาวพชรอาภา แดนสีแก้ว   พนักงานจ้างทั่วไป   
๑๔. นางศุภนารี  เดือนแจ่ม   พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๕. นายสุรเชษฐ์  สุขะจักร์    พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๖. นายธวัชชัย  ศรีสมบูรณ์   พนักงานจ้างทั่วไป 

/ นางสมรรัตน์ ...  



 ๒ 
 
๑๗. นางสมรรัตน์ ภักตะภา   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
๑๘. นางสาวปรารถนา เรือชัย   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
๑๙. นายธนกฤต  เกลี้ยงไธสง   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย       
กล่าวเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  

 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        - เรียนท่านปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย    
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ  
ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา  
ญัตติของคณะผู้บริหาร และหารือกิจการอ่ืนๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ผมขอด าเนินการ
ตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ๑.๑ สืบเนื่องจากเป็นวิกฤตทั่วโลกเรื่องการระบาดของโควิด-๑๙ ประเทศไทยเรา
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้ฝ่าฟันวิกฤตมาระยะหนึ่งแล้ว ตามที่ได้ติดตามข่าวสารของทางราชการได้จัดการ
ระดมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรเป็นไปได้ด้วยดี เราพร้อมที่จะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันขอให้พวกเรา    
ทุกคนการ์ดอย่าตกครับ  
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  ๑.๒ เสนอโครงการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลงวันที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ 
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ขอเสนอโครงการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

 

    
ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน                  
ที ่ นค ๕๒๒๐๒ /   วันที่      ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓         
เรื่อง   แจ้งเพ่ือทราบ เสนอโครงการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
   
 

/ เรื่องเดิม ... 

 

บันทึกข้อความ 
 



 ๓ 
 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลโพนพิสัยได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
และหนังสือสั่งการด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศให้ประชาชน
ทราบแล้ว นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยกองวิชาการและแผนงาน แจ้งหนังสือที่ นค ๕๒๒๐๒/ - ลงวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๓         
เรื่อง  แจ้งเพ่ือทราบ เสนอโครงการเพ่ิมเติมลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง) ให้แก่ทุกกองที่มีความประสงค์ท่ีจะขอเพ่ิมเติมโครงการเรียบร้อยแล้วนั้น 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามที่เทศบาลต าบลโพนพิสัย ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้การปฏิบัติได้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/     
ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพร้อมนี้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหาร บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
อ าเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีให้ด าเนินการตามระเบียบ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
  (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ เสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ยกเลิกในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความนี้แทน 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
 

/ (๓) ผู้บริหาร ... 



 ๔ 
 
  (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ในกรณีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ด้วย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ
งานราชพิธี  รัฐพิธีนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยและเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว 
  ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าวข้างต้น จึงขอน าเรียนต่อประธานสภาเทศบาลต าบล
โพนพิสัย เพ่ือประธานสภาฯแจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง) ต่อสภา
เทศบาลต าบลโพนพิสัยเพื่อทราบต่อไป 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
        เสถียร  สีสงค์ 
               (นายเสถียร  สีสงค์) 
              ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
        นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย 
 
นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  ๑.๓ เสนอโครงการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลงวันที่ 
๒๑ ประธานสภาเทศบาลฯ  พฤษภาคม ๒๕๖๓ พร้อมกันนี้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพน
พิสัยได้มีมติเห็นชอบร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ 
 
 

/ นายเสถียร  สีสงค์ ... 



 ๕ 
 
นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ขอเสนอโครงการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

 

    
ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน                  
ที ่ นค ๕๒๒๐๒ /   วันที่      ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓         
เรื่อง   แจ้งเพ่ือทราบ เสนอโครงการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    
 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลโพนพิสัยได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
และหนังสือสั่งการด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศให้ประชาชน
ทราบแล้ว นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  เทศบาลต าบลโพนพิสัย  ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือเสนอบรรจุโครงการเพ่ิมเติมลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับเพ่ิมเติม) และมีมติให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และพร้อมนี้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ก็ได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม เรียบร้อยแล้วนั้น 
 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
การถือปฏิบัติได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       

พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้ 
ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหาร บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อ าเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

/ (๑) คณะกรรมการ ... 

 

บันทึกข้อความ 
 



 ๖ 
 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง         
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมให้          
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารประกาศใช้ 

  ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าวข้างต้น จึงขอน าเรียนต่อประธานสภาเทศบาลต าบล
โพนพิสัย เพ่ือประธานสภาฯแจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับเพ่ิมเติม) ต่อสภาเทศบาลต าบลโพน
พิสัยเพ่ือทราบต่อไป 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
        เสถียร  สีสงค์ 
               (นายเสถียร  สีสงค์) 
              ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
        นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๑.๔ สืบเนื่องจากมีญัตติด่วนของนายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ขอให้เจ้าหน้าที่แจกเอกสารญัตติ
ด่วนดังกล่าว และบรรจุเข้าระเบียบวาระท่ี ๕ ต่อไปครับ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเชิญ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้น าเรียนที่ประชุม  
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล  อรมัง  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม พร้อมคณะ  ได้ด าเนินการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   
 
 

/ โดยด าเนินการ ... 



 ๗ 
 
โดยด าเนินการตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว  ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลโพนพิสัย  ได้มีการแก้ไขค าผิด และเพ่ิมเติมข้อความที่ตกหล่นเป็นอย่างดีทุกประการ หากรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลฯยังบกพร่องประการใด  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านช่วยกันแก้ไขก่อนรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยฯ  จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  

 จึงเรียนเพ่ือชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยทราบและพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 
 

สกล  อรมัง 
               (นายสกล  อรมัง) 
              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  
         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  -ขอขอบคุณ ท่านสกล อรมัง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผม  
ขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย         
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ขอให้ท่านลงมติ   
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  ตั้งกระทู้ถาม  
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๓.๑ กระทู้ถามของท่านสกล อรมัง สมาชิกาสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เรื่อง ขอเสนอกระทู้สอบถามเรื่องพิจารณาด าเนินการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม  
๒๕๖๓ ขอเชิญท่านสกล อรมัง     
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล  อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย เขต ๒  มีเรื่องสอบถามผ่านท่านประธานสภาไปยัง 
นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ตามท่ีทางรัฐบาลได้มีมติคลายล๊อคกิจการ ๖ รายการ เพ่ือให้ประชาชนได้ท ามาหากิน
ในช่วงระยะเวลาระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ลดลงในปัจจุบัน กิจการตลาดซึ่งรัฐบาลได้มีมติคลายครั้งแรกเมื่อวันที่    
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และผมได้ทราบว่าเทศบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้มีการเปิดตลาดให้ค้าขายเมื่อวันที่         
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเทศบาลปากคาดได้เปิดตลาดให้ค้าขายเมื่อวันที่ ๑๑ และให้ปฏิบัติตามระเบียบทาง
ราชการทุกประการ  จึงเรียนถามว่าเทศบาลต าบลโพนพิสัยจะเปิดตลาดนัดบริเวณจุดผ่อนปรนเพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้าได้
เข้าไปขายของได้เมื่อไร จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ กระผมนายสกล อรมัง     
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย เขต ๒  
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง ส าหรับกระทู้ถาม ขอเชิญท่านเสถียร สีสงค์  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ได้ตอบกระทู้ถามของ
ท่านสกล อรมัง  
 

/ นายเสถียร  สีสงค์ ... 



 ๘ 
 
นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ส าหรับกระทู้ของท่านที่กรุณาเรียนถาม   
กระผมผ่านท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย กระทู้ถาม เรื่อง จะเปิดตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย -ลาว    
ได้เมื่อไรนั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยหลายท่านเป็นห่วงประชาชนในเขตพ้ืนที่ พ่อค้า แม่ค้าที่ท ามาค้าขาย
อยู่ที่ตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บริเวณลานนาคาเบิกฟ้า 1 เนื่องจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ  
ไวรัสโควิด – ๑๙  โดยมีประกาศให้ปิดตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 
ขณะนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ลดลง ซึ่งผมได้ติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อทุกวัน และผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 
๑๙ ในจังหวัดหนองคายมีผู้ติดเชื้อจ านวน ๓ ราย ซึ่งรักษาหายแล้วและทั้ง ๓ ราย ซึ่งไม่ใช่คนในพ้ืนที่จังหวัด
หนองคายเพียงแต่มีภารกิจผ่านมาที่จังหวัดหนองคายแล้วตรวจพบอาการ ได้รับการรักษาจนหายและกลับภูมิล าเนา
เป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นกระผมได้หารือกันกับผู้อ านวยการกองทุกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลว่าจะผ่อนคลายอย่างไรดี        
จึงออกประกาศเมื่อวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้เปิดตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย -ลาว ในวันอังคารที่            
๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยทุกท่านทราบ         
และช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่รับทราบ ส่วนด่านจุดผ่อนปรนชายแดนไทย - ลาว อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของอ าเภอโพนพิสัยไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลโพนพิสัย ทั้งนี้ผู้ค้าขายและประชาชนต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่าง เทศบาลต าบลโพนพิสัยได้จัดเจ้าหน้าที่ออก       
คัดกรองไวรัสโควิด – ๑๙ และแจกหน้ากากอนามัย พร้อมดูแลให้ตลาดเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด – ๑๙ ครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  โพนพิสัย ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล  อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  จากที่ได้ฟังท่านผู้บริหารชี้แจงมา ผมรู้สึกปลาบปลื้ม
แทนประชาชนผู้ค้าขาย  ผมขอยกตัวอย่างพ่อค้าประชาชนที่ท ามาค้าขายเป็นเจ้าเดียวกันกับที่ไปท าการค้าขายที่ตลาด
ปากคาด และตลาดบึงกาฬ ผมได้สอบถามว่ามีมาตรการเข้มงวดอย่างไร คือผู้ค้าขายต้องสวมหน้ากากอนามัย         
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อ าเภอ  อสม.ท าการตรวจอย่างเข้มงวดกวดขัน ผมขอเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือทราบ
เพราะเทศบาลต าบลโพนพิสัยคงมีมาตรการเข้มงวดกวดขันเหมือนที่ อ่ืน ผมขอเพ่ิมเติมข่าวสารการคลายล๊อค        
ครั้งที ่๓  จากที่ผมได้ฟังข่าวสารทางโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะคลายล๊อคเพ่ิมอีก ๕ – ๖ รายการ 
โดยคณะกรรมการพิเศษได้พิจารณากลั่นกรองและส่งให้คณะกรรมการชุด สบค.ได้พิจารณาในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เรารอฟังข่าวสารบ้านเมืองทางโทรทัศน์จะเป็นส่วนดีส าหรับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเราได้ท าการค้าขายกระตุ้น
เศรษฐกิจให้ดีขึ้นมาอีก  มีหลายอย่างที่ของเราจะผ่อนปรนตาม พรก.ฉุกเฉิน เช่น การจัดแต่งงาน การจัดงานบวช      
ก็จะได้รับการพิจารณาในวันนี้  ตามที่ผมได้รับข่าวสารมาเป็นสิ่งที่ดี ผมน าเรียนฝากเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โพนพิสัยด้วยว่า  ถ้าพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลต าบลโพนพิสัยของเราได้สอบถามมาจะได้ตอบได้ว่าวันนี้เราประชุม
สภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยมีเรื่องอะไรบ้างพอที่เขาจะได้ฟังข่าวสารบ้านเมืองจากเราเป็นสิ่งที่ดีขอขอบพระคุณ    
เป็นอย่างมาก  หวังว่าท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย  จะได้ประสานหน่วยงาน 
 
 
  

/ ราชการ ... 



 ๙ 
 
ราชการให้เข้มงวดกวดขัน  ถ้าเราไม่เข้มงวดเกิดการระบาดรอบสองเข้ามามันจะกระทบพวกเราอีก ตั้งแต่เกิดการ
ระบาดมาในเขตอ าเภอโพนพิสัยมีผู้ป่วยจ านวน ๒ รายก็ท าการรักษาหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันนี้ผมก็ดีใจด้วย     
ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยทุกท่าน  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง ผมขอเพ่ิมเติม เรื่อง การเปิดตลาดนัดจุดผ่อนปรน
ประธานสภาเทศบาลฯ   ชายแดนไทย-ลาว ขอให้ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล   
โพนพิสัย ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ และส่งเจ้าหน้าที่กวดขันการรักษาระยะห่าง การคัดกรอง เพราะได้ยินข่าวสารว่าไวรัส    
โควิด-๑๙ ก าลังจะกลายพันธุ์  ไม่แสดงอาการแต่มีเชื้อ ซึ่งหารเป็นเช่นนี้ถือว่าอันตรายมาก ขอให้ท่านได้ก าชับ
เจ้าหน้าที่คัดกรองได้สวมใส่ชุดป้องกันตัวเอง  ไม่ใช่ไปท าการคัดกรองอย่างเดียว ควรดูแลเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะจัดอยู่ 
ในกลุ่มเสี่ยงด้วยความเป็นห่วงในการปฏิบัติงานครับ 
    

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี 

ที่ประชุม   รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๑ ญัตติด่วนนายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ประธานสภาเทศบาลฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ลงวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย  
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ขอเสนอญัตติด่วนนายกเทศมนตรีต าบล 
โพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 

ญัตติที่ ๑    
ญัตติด่วนนายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย 

 

      ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย 
 

  ข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย     ขอเสนอ
ญัตติด่วน ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
 
 

/ หลักการและเหตุผล ... 



 ๑๐ 
 

 
หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลโพนพิสัย ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โดยงบประมาณจัดตั้งในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ดังนี้  

- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  ๒  เครื่อง  ตั้งไว้  ๑๑๘,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่ง 
หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (หน้าที่ ๔๓) หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบิหารจัดการองค์กรและบุคลากร หน้า ๙๕ ล าดับที่ ๙  

- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายแบบข้อแข็ง ๔ จังหวะ จ านวน ๔ เครื่อง ตั้งไว้ ๓๘,๐๐๐ บาท 
(สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินอุดหนุนทั่วไป (หน้าที่ ๔๒) หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบิหารจัดการองค์กรและบุคลากร หน้า ๙๕ ล าดับที่ ๘   

ข้อเท็จจริง 
เนื่องจากการตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยงบประมาณ

จัดตั้งในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน ๒ รายการดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามการจ าแนกประเภทครุภัณฑ์  ดังนั้น  เพ่ือให้การตั้งงบประมาณ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓          
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  ๒  เครื่อง  ตั้งไว้  ๑๑๘,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปด
พันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (หน้าที่ ๔๓) หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบิหารจัดการองค์กรและบุคลากร หน้า ๙๕ ล าดับที่ ๙       
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อ เครื่ องพ่นหมอกควัน จ านวน ๒ เครื่ อง                   
ตั้งไว้  ๑๑๘,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่าย  จากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  

- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายแบบข้อแข็ง  ๔ จังหวะ จ านวน  ๔  เครื่อง ตั้งไว้  ๓๘,๐๐๐ บาท  
(สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (หน้าที่ ๔๒) หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบิหารจัดการองค์กรและบุคลากร หน้า ๙๕ ล าดับที่ ๘  
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพาย แบบข้อแข็ง ๔ 
จังหวะ  จ านวน ๔ เครื่อง ตั้งไว้ ๓๘,๐๐๐ บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

ระเบียบและข้อกฎหมาย  
  -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น   
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยพิจารณาให้การอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป  

 
/ ขอแสดงความนับถือ ... 



 ๑๑ 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
                  เสถียร  สีสงค ์

(นายเสถียร  สีสงค์) 
ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล  
ประธานสภาเทศบาลฯ  โพนพิสัย สรุปคือมีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว  เพียงแต่ตั้งไว้ผิดหมวดท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เพราะผิดระเบียบ ถ้าสภาอนุมัติแล้ว
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันฤดูฝนนี้เพราะเครื่องพ่นหมอกควันจ าเป็นในการก าจัดยุง  นอกจากไวรัสโควิด-๑๙ แล้ว  
เราต้องระวังไข้เลือดออกด้วย เชิญท่านสกล อรมัง  
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล  อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย ญัตตินายกเทศมนตรีฯ ผมขอต าหนินิดหน่อยว่าการ
จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ พวกเราอยู่ด้วยกันมาหลายปี หลายสมัย ความไว้ใจไม่ว่าจะเป็น    
ลายลักษณ์อักษรในแต่ละกองต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยไม่ได้เข้าไปตรวจสอบถ้าเห็นว่าถูกต้องเราก็
ผ่านงบประมาณมาให้เป็นประจ าทุกปี แต่รอบนี้ท่านปลัดเทศบาลได้ไปซื้อของมาแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จึงต้อง
น าเข้าสภาเทศบาลฯ  ถ้าหากว่าไม่อยู่ในสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ อาจต้องเปิดประชุมวิสามัญจึงจะให้สภาผ่านได้แต่
โชคดีที่อยู่ในสมัยประชุมสภาเทศบาลฯซึ่งเป็นวันสุดท้าย  ผมขอชมเชยว่าท่านได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ
อย่างเร่งด่วน ท่านน าเสนออย่างตรงไปตรงมา  เรื่องนี้ผมไม่ติดใจหากจะปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง  เพราะถ้าผิดพลาดไป 
สตง. อาจจะเรียกเงินคืนได ้ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล  อรมัง ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายอุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  สืบเนื่องจากญัตติด่วนนายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นเครื่องพ่นหมอกควัน หรือว่าเครื่องตัดหญ้า เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ดูแลประชาชน ผมขอติง
นิดหนึ่งว่าการด าเนินการผ่านสภารับรองควรจะมีเวลาเนิ่นนานมากกว่านี้  ถ้าสภาไม่รับรองจะท าให้เกิดความเสียหาย 
อันที่จริงไม่น่าจะด่วนแบบนี้เราต้องปกป้องประโยชน์ของส่วนรวม  ควรปรึกษาหารือก่อนหน้านี้  ซึ่งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโพนพิสัยทุกท่านจะได้ช่วยกันปกป้อง หลายๆท่านปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม ผมไม่ขัดข้องอะไร
แตไ่ม่อยากให้เกิดเหตกุารณ์แบบนี้อีก  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น โยธิกุล ขอเชิญท่านด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 

/ ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ 



 ๑๒ 
 
ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ส าหรับผมมองว่าเรื่องระเบียบต่างๆ          
เป็นเรื่องของทางหน่วยเหนือแจ้งมาเป็นระยะๆ  ซึ่งบางครั้งเราคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างนี้ อย่างเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อสภาฯสามารถรู้ได้อย่างราคาครุภัณฑ์ อย่างเช่น เครื่องพ่นหมอกควัน ราคาครุภัณฑ์ไม่น่าจะเกิน 
๖๐,๐๐๐ บาทต่อเครื่อง ฉะนั้น ๒ เครื่อง ๑๐๘,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้น จะมองได้ว่าระเบียบต่างๆเริ่มทยอยมาเพ่ือให้
ผู้คนมีความซื่อสัตย์ไม่ทุจริต ผมมองในแง่นี้เป็นส าคัญ ผมจึงไม่มองเห็นในรูปแบบอ่ืน  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ ขอเชิญท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย  
 

นายเสถียร สีสงค ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย กระผมนายเสถียร สีสงค์      
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ขอเสนอญัตติด่วน
นายกเทศมนตรีฯ   นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย  กระผมขอชี้แจงตามระเบียบว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  ซึ่งทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี ข้อ ๒๖ ได้ท าการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ปรากฏว่า
เข้าไปบันทึกในระบบไม่ได้ เนื่องจากว่าไปติดข้อที่ต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบข้อ ๒๖ ได้ระบุว่า
ปริมาณ คุณภาพไม่เปลี่ยน เพียงแค่ตั้งผิดประเภท คือตั้งไว้ในประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ผมจึงใช้อ านาจของ
นายกเทศมนตรีฯไปเปลี่ยนค าชี้แจงใหม่ปรากฏว่าระบบอีลาแอส ไม่รองรับจ าเป็นจะต้องเสนอญัตติด่วนเข้ามา     
เพ่ือให้สภาเทศบาลฯได้พิจารณา  ขอเรียนให้ท่านทราบตามข้อเท็จจริงดังนี้  ส่วนราคาก็เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีระเบียบรองรับมีตัวเลขชัดเจน จัดซื้อขนาดเท่าไร จ านวนเท่าไร ขอชี้แจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล  
ประธานสภาเทศบาลฯ  โพนพิสัย ซึ่งท่านได้ด าเนินการตามระเบียบ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะ 
อภิปรายเ พ่ิม เติมหรือไม่   ถ้ า ไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบกับญัตติที่  ๑                   
ญัตติด่วนนายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
เพ่ือไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ขอให้ท่านลงมติ  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง ในญัตติด่วนนายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑       
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลงวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือรับประทานอาหาร 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กลางวันก่อน  เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านเข้ามา
ประชุมในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  และหารือกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลฯต่อไป 
 

เวลา ๑๒.๐๐ น.  พักการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย      
กล่าวเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ต่อเนื่องจากจากการประชุมสภาเทศบาลฯ ในภาคเช้า 

 
 

/ ระเบียบวาระท่ี ๖ ... 



 ๑๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ในระเบียบวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะหารือต่อที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่ ขอเชิญ ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  
 

ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  กระผมมีเรื่องจะหารือที่ประชุมสภาฯ           
๒ เรื่อง คือ  
    ๑. การเปิดตลาดนัดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นี้ 
ท่านมีการวางแผนไว้อย่างไร เช่น จะให้วางขายตามล๊อคเดิมหรือไม่ ส่วนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส   
โควิด-๑๙ ก็คงเป็นไปตามระเบียบ  
    ๒. เนื่องจากระยะที่ผ่านมาติดปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ท าให้เราไม่ได้
จัดงานประเพณีหลายอย่าง เช่น งานประเพณีบุญบั้งไฟ แล้วงบประมาณที่เหลืออยู่จะพิจารณาด าเนินการน ามาใช้
อย่างไร ทางฝ่ายสภาฯขอทราบข้อมูลครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านจรัญ ชมพูงาม  
 

นายจรัญ ชมพูงาม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายจรัญ  ชมพูงาม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  มีข้อหารือต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ดังนี้  
    ๑. เรื่องพ่อค้าแม่ค้าที่มีสัญญาเช่าพ้ืนที่ค้าขายกับเทศบาลอยู่แล้ว และได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทางเทศบาลมีการวางแผนรองรับที่จะช่วยเหลือโดยการลดค่าเช่าลง
หรือไมอ่ย่างไร เพราะมันมีผลระยะยาว  
    ๒. ปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้า ๒ บริเวณซอยเทศบาล ๑๗   
ถนนเส้นนั้นมีการทรุดตัวลงรถที่วิ่งสัญจรไปมาไม่สะดวก ทางเทศบาลฯได้มีการวางแผนไว้หรืออย่างไร  
    ๓. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานนาคาเบิกฟ้า ๒ ปัจจุบันใช้งานไม่ได้หลายจุด
ทางเทศบาลได้แจ้งผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไขหรือไม่  
    ๔. เรื่องห้องน้ าของลานนาคาเบิกฟ้า ๒ ปัญหาคือเมื่อมีผู้มาออกก าลังกาย หรือมา
จัดงานอีเว้น เราไม่มีห้องน้ าบริการ เรามีแผนที่จะท าหรือไม่ เรามีสถานที่เหมาะจะท าคือศูนย์โอทอปเก่าปากซอย
เทศบาล ๑๗ เราสามารถแบ่งพ้ืนที่ครึ่งหนึ่งมาท าห้องน้ าบริการผู้มาใช้ลานนาคาเบิกฟ้า ๒  
    ๕.  โต๊ ะ  เต้นท์  เก้ า อ้ี  ใกล้ จะสิ้ นปี งบประมาณแล้ วปลายไตรมาสที่  ๓               
เข้าไตรมาสที่ ๔ ผมยังไม่เห็นโต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี  ตามที่มีในแผนที่ได้ตั้งไว้  ขอน าเรียนฝากท่านประธานสภาฯผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารด้วยว่า ประชาชนไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลในส่วนนี้เท่าไร         
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านจรัญ ชมพูงาม ที่ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ ขอเชิญท่านบุญลี  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ไกยะวงศ ์  
 
 
 

/ นายบุญลี  ไกยะวงศ์ ... 



 ๑๔ 
       
นายบุญลี ไกยะวงศ ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายบุญลี ไกยะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ขอเรียนถามผ่านไปยังคณะผู้บริหารเรื่อง           
การตั้งงบประมาณจัดท าโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วโครงการท าถนน ขยายทางเท้า       
ในปีงบประมาณนี้ยังมีงบประมาณเพียงพอที่จะคงด าเนินการโครงการหรือไม่  หรือว่าเราจะไม่ด าเนินการอะไรเลยใน 
โครงการที่เราตั้งไว้เพราะติดปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ครับ  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอบคุณท่านบุญลี  ไกยะวงศ์ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม ่ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านอุ่น โยธิกุล  
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายอุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  กระผมมีเรื่องด่วนเนื่องจากเราได้ด าเนินการก่อสร้าง
ลานนาคา ๒ ปรากฏว่าช่วงรอยต่อระหว่างเขตเทศบาลต าบลโพนพิสัยกับองค์การบริหารส่วนต าบลจุ มพล              
มีเสาไฟฟ้า ๓ จุด ได้รับเรื่องร้องเรียนมามากจากผู้สัญจรไปมา โดยเฉพาะพ่ีน้องคุ้มจอมทอง หมู่ ๑๓ อยากให้ย้ายใน
ส่วนของเทศบาลเพราะส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลจุมพลได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  เสาไฟฟ้าไปอยู่กลางถนน   
ถ้าเกิดการเฉี่ยวชนขึ้นมาเทศบาลเราจะได้รับผิดชอบ ผมยกตัวอย่างสมัยเป็นสุขาภิบาลเราท าร่องน้ าในเขตที่ว่าการ
อ าเภอขุดลงไปแล้วไม่เสร็จไม่ท ารั้วกั้นมีคนตกลงไป ถ้าเขาร้องเรียนมาต้องเป็นภาระเทศบาลรับผิดชอบดูแล        
กรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน  ผมอยากให้เทศบาลเข้าไปดูแล การย้ายให้แจ้งไปทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพนพิสัย
เพ่ือให้เป็นแนวเดียวกันไม่ให้กีดขวางการจราจร เท่าที่ดูมีจ านวน ๓ ต้น ถึงเสาไฟฟ้าจะไม่ใหญ่มากแต่เป็นเรื่อง
อันตรายอาจจะเกิดไฟดูดได้  ชาวบ้านจึงไปร้องเรียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว  แต่เสาไฟฟ้าอยู่ในเขตเทศบาลฯ   
ผมอยากให้คณะผู้บริหารเข้าไปดูแลลานนาคาเบิกฟ้าเป็นสถานที่ที่สง่ามาก เป็นที่เชิดหน้าชูตาของเทศบาลฯ         
ฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณา  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น โยธิกุล มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม ่ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์      
 

ณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์       - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
กระผม นายณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ผมอยากสอบถามเรื่องการเปิดตลาด         
จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ตามที่ท่านสกล อรมัง ได้ตั้งกระทู้ถามอยากเปิดตลาดเพ่ือให้ประชาชนได้ท าการค้าขาย 
ผมมองว่าที่จังหวัดบึงกาฬ อ าเภอปากคาด เปิดตลาดได้เพราะจังหวัดบึงกาฬไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งตลาดนัด
ของอ าเภอโพนพิสัยเรามีอยู่หลายแห่ง  อาจจะกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเราที่เขาเป็นผู้เสียภาษีให้เรา
หรือไม่  แล้วถ้าเปิดตลาดจุดผ่อนปรนได้มีมาตรการคัดกรองทางเข้า – ออก ของแต่ละจุดหรือยังต้องสกรีนทางเข้า  
ทางออกให้เป็นทางเดียว ถ้าให้ อสม.มาช่วยต้องมีค่าใช้จ่าย ผมเป็นห่วงถ้าเราคัดกรองไม่ดีมีการติดเชื้อรอบ ๒       
จะไม่เป็นการดี แต่ถ้าเรารอสักนิดว่ามาตรการที่ ๓ รัฐบาลว่าอย่างไรให้เปิดได้ เพราะมีเฉพาะคนไทยมาค้าขาย       
คงควบคุมไม่ยาก ผลเสียมันจะมากกว่าผลได้ เรื่องการอนุมัติการซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องตัดหญ้า ผมอยาก
ให้คณะผู้บริหารได้มาดูบริเวณริมโขง ซื้อเครื่องตัดหญ้า ๔ เครื่อง ริมโขงตั้งแต่บริเวณปากห้วยหลวงถึงด่านจุดผ่อน
ปรนหญ้ารกมากกินพ้ืนที่กว้างลงไปริมน้ าโขงแต่ฝั่งทางไปวัดจอมนางไม่มีป่าหญ้าเขตอ าเภอไม่ใช่เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นป่ามันไม่สวย ช่วงนี้ผมอยากให้ระดมทุกกองช่วยกันตัดหญ้าให้หมดแล้วตัดเดือนละครั้ง  หลังจากนั้น  
 

/ ถ้าจะตัด ... 



 ๑๕ 
 
ถ้าจะตัดทุกเทศกาลครั้งหนึ่งมันน้อยไปเพราะต้นไม้เล็กๆก็เริ่มโตขึ้นบางต้นโตเท่าแขน เท่าขาแล้ว ต้นหญ้าก็สูง ถ้าเรา
ท าให้มันสะอาดอย่างน้อยนักท่องเที่ยวเห็น คนมาออกก าลังกายได้ชมวิว พอมันรกชาวบ้านเอากิ่งไม่มาทิ้งยิ่งรกและไม่
สะอาด เพราะผมปั่นจักรยานผ่านทุกวันเราเป็นคณะผู้บริหารน่าจะลงพ้ืนที่บ้างสอบถามทุกข์สุขของชาวบ้านและสั่ง
การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ เราซื้อเครื่องพ่นหมอกควันมาใช้ก็น่าจะมีการพ่นทุกๆ ๑๕ วัน หรือเดือนละครั้ง
เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนยุงเยอะ เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกก าลังระบาดทั้งประเทศจากการได้ติดตามข่าวสารทาง
โทรทัศน์ และทางอินเตอร์เน็ต ขอบคุณครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม - ขอขอบคุณท่านท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญ ขอเชิญท่านจรัญ ชมพูงาม    
 

นายจรัญ ชมพูงาม - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายจรัญ  ชมพูงาม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ถนนหนทางตามเส้นริมโขงถ้าเปรียบเทียบกัน
ระหว่างถนนส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลจุมพลกับเทศบาลต าบลโพนพิสัย ถนนส่วนของเทศบาลต าบลโพนพิสัย
สกปรกที่สุด เพราะต้นไม้เต็มและมีชาวบ้านเอาขยะไปทิ้ง ตอนเช้ามีคนมาเกี่ยวหญ้าให้วัวกิน แสดงว่าเราขาดความ
รับผิดชอบ  ผมขอท้วงติงคณะผู้บริหารเพราะเราเป็นเขตเมืองเรื่องขยะเราเป็นอันดับหนึ่งจัดเก็บได้ดี แต่เรื่องแบบนี้
เราสอบตก และขอฝากอีกเรื่องผ่านท่านประธานสภาไปยังผู้บริหารมีผู้หวังดีมอบเก้าอ้ีให้กับลานนาคาเบิกฟ้า เราได้มี
ของสมนาคณุหรือตอบแทนเขากลับบ้างหรือไม ่เพราะเขามีแผนจะน าอีกหลายอย่างมามอบให้ทางเทศบาลฯครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านจรัญ ชมพูงาม   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านบุญลี ไกยะวงศ์     
 

นายบุญลี ไกยะวงศ ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายบุญลี ไกยะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย พูดถึงการท าความสะอาดถนนหนทางในเขต
เทศบาล เมื่อสมัยท่านนายกเทศมนตรีฯคนเก่าท่านจัดการให้มีพนักงานเก็บขยะ กวาดถนนดูแลตามคุ้มต่างๆ       
ต้องสะอาดหลังจากท่านไม่อยู่แล้วการกวาดถนนไม่เห็นมี หรือว่างดไปแล้วไม่ต้องกวาดเลย ชุมชนอ่ืนอาจจะมีกวาด
บ้างแต่ชุมชนตลาดสดตั้งแต่นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล ลาออกจากต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย         
ผมไม่เคยเห็นมีเจ้าหน้าที่มากวาดขยะ แต่ก่อนกวาดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ถ้ายังมีอยู่อยากให้กวาดท าความสะอาดให้
ทั่วถึงกัน  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านบุญลี ไกยะวงศ์ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล      
 

นายอุ่น โยธิกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายอุ่น โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ช่วงนี้เข้าสู่ไตรมาส ๒ เหลืออีก ๔ เดือนจะพ้นไป      
เรายังไม่ได้ท าอะไรนัก สิ่งที่เป็นปัจจัยหลักจริงๆแล้วผมอยู่ในชุมชนตลาดสดผมมีข้อข้องใจอยู่ว่าถนนเส้นจาก       
ร้านโชคอุดมยนต์ซอยร้านโพนพิสัย เนื่องจากมีการน ารถสิบแปดล้อบรรทุกหนักเข้ามา ซึ่งถนนมันไม่ได้รองรับน้ าหนัก
ขนาดนั้น ท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีชาวบ้านแถวนั้นมาต่อว่าทางเทศบาลท าไมไม่ดูแล จนผมได้ใช้งบส่วนตัวจ านวน  
 
 

/ ๒,๐๐๐ บาท ... 



 ๑๖ 
 
๒,๐๐๐ บาท ซื้อหินบดมาใส่ ถนนเส้นนี้ชาวชุมชนเดินขบวนไปขอกับผู้บริหารได้มาเป็นที่พักขยะตลาดเก่า            
ซึ่งเสี่ยนเรศได้เข้ามาถามว่าท าไมไม่ดูแลปรับปรุงเมื่อยกให้ดูแลแล้ว อยากขอให้ท าถนนใหม่เป็นถนนแอสฟัลท์      
แล้วห้ามรถบรรทุกหนักเข้ามาถนนเส้นนี้ไม่ใช่ถนนเส้นหลักเป็นถนนในซอยรับน้ าหนักไม่ได้หากเราปล่อยให้รถบรรทุก
เข้ามาอย่างนี้ก็จะโดนต่อว่าแน่นอน  ซ่ึงร้านของผมเป็นศูนย์รวมของสหพัฒนพิบูลย์  ผมเองก็กลัวจะโดนต่อว่าจึงไปท า
โกดังเก็บด้านนอกตัดปัญหาตรงนี้ไป  ผมขอฝากทางผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้าไปปรับปรุง               
ซึ่งผมคิดว่าน่าจะพอท าได้  เพราะปีนี้งบประมาณของทางเทศบาลฯไม่ได้ท าโครงการบางส่วนเนื่องจากปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ สิ่งไหนที่พอจะแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนได้ขอความกรุณให้ช่วยด าเนินการด้วย  
แล้วให้ออกกฎว่ารถบรรทุกที่น้ าหนักเกินห้ามเข้ามา ป้องกันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหน้าบ้านในฐานะที่เราเป็นตัวแทน
ประชาชนไม่สามารถท าได้เลยหรือครับ  ผมยกตัวอย่างโกดังแสงชัยหน้าวัดมณีโคตรที่ชาวบ้านอยู่ไม่ได้เพราะ
รถบรรทุกหนักเข้ามาจนชาวบ้านต้องประท้วงให้แสงขัยย้ายออกมาข้างนอก กรณีนี้ก็ เช่นเดียวกันถ้าปล่อยให้
รถบรรทุกหนักเข้ามาคงต้องเป็นปัญหาแบบนี้ตลอดและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอาจจะประท้วงได้ครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านท่านอุ่น โยธิกุล  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
 

นายสกล อรมัง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ผมขอหารือที่ประชุมเรื่องแรก คือ เรื่องงบประมาณ
ของเทศบาลฯ ปัจจุบันเหลืออยู่ ๔ เดือน ถังขยะเราก็หร่อยหรอลงไป ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าให้
จัดซื้อถังขยะท่ีหนาๆหน่อย ถังขยะทุกวันนี้ที่มันแตกเสียหายเพราะมันบาง และมีการสูญหายด้วย  เรื่องที่สองเมื่อเรา
ผ่านญัตติผู้บริหารไปแล้วเครื่องพ่นหมอกควัน ขอให้พ่นหมอกควันให้ทั่วทั้งเขตเทศบาล เพราะขณะนี้ไข้หวัดใหญ่ก าลัง
ระบาดทางโรงพยาบาลเรียกให้ ไปรับวัคซีน เรื่ องที่ สามขอเสริมข้อเปรียบเทียบที่ ผมได้ตั้ งกระทู้ ถาม                  
ตามที่ท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ ได้กล่าวไว้ว่าจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ปลอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ทั้งประเทศ 
๗๗ จังหวัดมี ๙ จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือจังหวัดบึงกาฬ แต่ถึงจะปลอดผู้ติดเชื้อเขาก็มี
มาตรการเข้มงวด พอผมได้ทราบข่าวจากพ่อค้าขายเสื้อผ้ามือสองที่วัดไทย ประเด็นแรกผู้ขายจะต้องรักษาระยะห่าง 
สวมหน้ากากอนามัย ผู้ซื้อจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หากไม่ใส่เจ้าหน้าที่อาสาจะห้ามเข้าตลาด และยังมีหน่วยงาน
สาธารณสุขเป็นแม่งาน มี อสม. ผมน าเรียนมาเพ่ือเปรียบเทียบให้เราน ามาประยุกต์ใช้ ถ้าเรามีมารตการป้องกันที่ดีก็
จะมีผลระยะยาวเงินงบประมาณเข้าเทศบาลเรา ผมขอฝากเพียงเท่านี้ครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอบคุณท่านท่านสกล อรมัง ครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามกับผู้บริหารอีก
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านเสถียร สีสงค์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ได้ตอบข้อซักถาม ครับ   
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯหลายท่านมี      
ข้อซักถามหลายประเด็นในวาระอ่ืนๆ ท่านแรกท่านด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว ได้กรุณาสอบถามเรื่องการจัดระเบียบ
ตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว และเงินงบประมาณที่ไม่ได้จัดงานประเพณีต่างๆจะท าอย่างไร มี ๒ ประเด็น   
คือ ส าหรับการจัดระเบียบตลาดก็ต้องใช้มาตรการคัดกรองผู้มาค้าขายและผู้มาซื้อสินค้า พ้ืนที่ของเรามีหลายเส้นทาง 
 
 

/ ในการเข้าไปซื้อสินค้า ... 



 ๑๗ 
 
ในการเข้าไปซื้อสินค้าจะท าอย่างไร ถ้าจะปิดทางเข้าออกเป็น ๒ ช่องทางคงจะใช้คนเยอะก็เป็นประเด็นปัญหาของ
พ้ืนที่เรา มาตรการคัดกรองคนถ้าท าทั้งหมดคงจะล าบากมาก เน้นการประชาสัมพันธ์ที่เข้ามาซื้อสินค้ามีการป้องกัน
ตนเอง โดยประชาสัมพันธ์ตลอดการค้าขาย ให้เจ้าหน้าที่ เทศกิจ และงานป้องกันดูแลการรักษาระยะห่าง            
แล้วให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจคัดกรองในบริเวณพ้ืนที่ด่านจุดผ่อนปรนชายแดนไทย -ลาว พร้อมกับประสาน
สาธารณสุขอ าเภอ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิสัยเวช  เรื่องนี้ผมจะประชุมหารือแนวทางปฏิบั ติแล้วจะแจ้ง           
ให้ทราบอีกครั้ง เรื่องที่สองเรื่องงบประมาณส าหรับงบประมาณรายจ่ายปีนี้ก็ใช้จ่ายปกติ โครงการท าถนนในตลาดสด
ผมได้สั่งทางกองช่างด าเนินการแล้วแต่ติดปัญหาผู้รับเหมาไม่ได้เนื่องจากมีงบประมาณน้อย จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่ถนนเส้นอ่ืนงบประมาณค่อนข้างเยอะ เช่น ถนนราษฎร์บ ารุง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงต้องรอดู
งบประมาณไปเรื่อยๆก่อน ถ้าหากว่างบประมาณเพียงพอจะด าเนินการภายในปีนี้  แต่งบประมาณเราค่อนข้างน้อย    
มีความเสี่ยงต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณ  ค าถามท่านจรัญ ชมพูงาม ๑.ผู้เช่าพ้ืนที่ลานนาคา    
เบิกฟ้าเพ่ือค้าขายส าหรับผู้เช่ารายปีจะช่วยเหลือสองเดือนที่ไม่ได้ค้าขายโดยเก็บค่าเช่ารายปีแค่ ๑๐ เดือน ส าหรับผู้
เช่ารายเดือนไม่ได้มาค้าขายก็ไม่เก็บอยู่แล้ว  ๒.ถนนเส้นลานนาคาเบิกฟ้า ๒ ทรุดตัวทางเทศบาลได้เชิญเจ้าหน้าที่  
กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายมาดูเพ่ือออกแบบในการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากต้องให้วิศวกร
มาออกแบบตามโครงสร้างป้องกันการทรุดตัว และวันนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายได้ประสานมา
เรื่องการโอนมอบลานนาคาเบิกฟ้า ๒ ซึ่งสภาเรามีมติรับมอบแล้วรอส่งเรื่องเสนอบอร์ด กบจ.นค.  ๓.ไฟฟ้าส่องสว่างที่
มีบางส่วนสามารถใช้งานได้จะส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าตรวจสอบแก้ไข  ๔. ห้องน้ าลานนาคาเบิกฟ้า ๒ หาพ้ืนที่
ก่อสร้างยาก ส่วนเรื่องโต๊ะ เก้าอ้ี ได้ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว  เรื่องเต้นท์ได้มอบส านักปลัดเทศบาลด าเนินการ
ซ่อมแซม ๕. มีผู้ใจดีมอบเก้าอ้ีสแตนเลสให้ใช้ที่บริเวณลานนาคาเบิกฟ้า ผมได้ประสานผ่านตัวแทนท่านจะออก       
ใบเกียรติคณุให้แต่ท่านไม่ประสงค์จะรบั  ส าหรับค าถามของท่านบุญลี ไกยะวงศ์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ 
ทราบแล้วนะครับว่าจะด าเนินการอย่างไร ต่อไปค าถามของท่านอุ่น โยธิกุล ต้องการให้ย้ายเสาไฟฟ้าจ านวน ๓ ต้น   
ผมได้ประสานกับผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพนพิสัยแล้วท่านจะด าเนินการหาวันย้ายให้ ผมขอมอบหมาย
ผู้อ านวยการกองช่างประสานหาที่ติดตั้งใหม่แทนด้วย ส าหรับถนนโชคอุดมก็รอหาผู้รับเหมาถ้าหากท่านมีผู้รับเหมาก็
รบกวนช่วยประสานด้วยครับ ค าถามของท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ เรื่องการเปิดตลาดผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ 
การซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่ จ านวน ๔ เครื่อง ผมจะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่ท่านแนะน ามา เรื่องเครื่องพ่น    
หมอกควันปัจจุบันมีอยู่ ๒ เครื่อง ซึ่งเก่ามากแล้วจึงซื้อใหม่อีก ๒ เครื่อง จะมีตารางออกพ่นหมอกควันเป็นประจ า   
ทุกเดือนและในช่วงฤดูฝนจะเพ่ิมความถี่ในการพ่นขึ้น  เรื่องการกวาดท าความสะอาดถนนท่านต้องดูใหม่เพราะทาง
เทศบาลยังคงกวาดท าความสะอาดปกติทุกวัน ถ้าชุมชนตลาดสดไม่มีคนมากวาดก็จะสอบถามไปยังกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้น าประเด็นปัญหาเข้ามาเสนอที่ประชุมผมจะน าไปปรึกษาหารือกับ
ผู้อ านวยการกองทุกกองเพ่ือน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของทุกท่านขอบคุณครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ประธานสภาเทศบาลฯ  โพนพิสัย ที่ตอบข้อซักถาม มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญท่านจรัญ 
ชมพูงาม     
 

นายจรัญ ชมพูงาม - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายจรัญ ชมพูงาม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ผมขอเรียนถามผ่านท่านประธานสภาไปยัง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย เรื่องการดูแลตลิ่งปากห้วยหลวงได้ท าหนังสือไปให้เขามา 
 
 

/ ปรับปรุงก่อสร้าง ... 



 ๑๘ 
 
ปรับปรุงก่อสร้างเพ่ิมเติมหรือยัง เราท าเพ่ือรองรับปีต่อปีไว้ถ้าหากปัญหาใหญ่เกิดเข้าหน้าฝนมามันทรุดตัวจะเป็น
ปัญหาหนักกว่าเดิม ที่ผมถามเยอะเพราะท่านต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีไปอีกหลายเดือนการดูแลประชาชน
อาจจะไม่ทั่วถึงเหมือนผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ถนนหนทางที่ไม่เป็นระเบียบ หญ้าที่ขึ้นรกริมโขงก็ช่วยกันท าให้
มันสะอาด ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่รับปากจะท าตามข้อเสนอสมกับที่ท่านปฏิบัติหน้ าที่นายกเทศมนตรีต าบล    
โพนพิสัย ของคุณครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านจรัญ ชมพูงาม มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม ่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านบุญลี ไกยะวงศ์  
 

บุญลี ไกยะวงศ ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม บุญลี ไกยะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย  ผมขอสอบถามเรื่องสุดท้ายกับท่านปลัดเทศบาล   
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย เรื่องอาคารพาณิชย์ บขส. ซ่ึงตามกฎ ระเบียบ กติกาห้ามผู้มีสิทธิ์โอนสิทธิ์
ภายใน ๕ ปี แต่ตอนนี้มีผู้ขายสิทธิ์ไปแล้วหลายห้อง เพราะเกิน ๕ ปีแล้ว  และมีการด าเนินการจัดส่งเอกสารไปยัง
เทศบาลได้รับค าตอบว่ารอให้มีนายกเทศมนตรีฯมารับต าแหน่งก่อนจึงจะโอนสิทธิ์ได้ ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย ไม่มีอ านาจในการเซ็นโอนสิทธิ์ได้หรือครับ ผมขอทราบข้อมูลนี้ด้วย 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านบุญลี ไกยะวงศ์ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาลฯ    ขอเชิญท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบล      
โพนพิสัย ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ      
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย  ผมลืมตอบประเด็นของท่านสกล อรมัง  
เรื่องถังขยะ ซึ่งทางเทศบาลได้ด าเนินการจัดซื้อมาเรียบร้อยแล้วรอน าไปวางตามจุดต่างๆ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ด าเนินการจัดวาง ส่วนการโอนสิทธิ์ก็สามารถโอนได้ตามระเบียบ  ผมขออนุญาตไปศึกษาระเบียบ
ก่อน แต่อ านาจการลงนามเอกสารโอนไม่ว่าจะนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง หรือ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
ก็มีอ านาจเต็ม อาจจะมีบางเรื่องที่จะใช้อ านาจนายกเทศมนตรีต้องขออนุญาตจังหวัด แต่หากมีการประสานเรื่องนี้มา
อีกท่านสามารถประสานผมได้โดยตรง  เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะไม่รู้เรื่องต้องมาดูข้อกฎหมายว่าจะด าเนินการอย่างไร
ต่อไป   
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาลต าบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โพนพิสัยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผู้อ านวยการกองตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้  ผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัยกล่าวปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพนพิสัย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


