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รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 
๑. นายรณชิต  แพงดวงแกว  ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 
๒. นายชัยรบ  สอนสมนึก  รองประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 
๓. นายสุรชัย  ตูไมปา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  เขต ๑ 
๔. นางวีรานุช  แยมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  เขต ๑ 
๕. นางนุจนาศ  อันสุข   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  เขต ๑ 
๖. นายทองปาน  แพงดวงแกว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  เขต ๑ 
๗. นางสรอยทอง  บุญศร ี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  เขต ๑ 
๘. นายดาบ  สอนสมนึก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  เขต ๒ 
๙. นายชนินทร  สุราราช   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  เขต ๒ 
๑๐. นายบรรดา  จำปาคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  เขต ๒ 
๑๑. นายสมชาย  ยาดี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  เขต ๒ 
๑๒. นายบรรจง  ศรีหาราช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  เขต ๒ 
๑๓. นายวนกร  รัตนสีหา   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
๑. นายเสนห  วจสีิงห   นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย 
๒. นายไพรบ  บุตรแสง   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นางรจนา  จันทรแกว   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสนามชัย  ศรีสุทัศน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
๕. นายพัลลภ  ศรีสุทัศน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๖. นายไกวแกว  นรสาร   กำนันตำบลพอกนอย 
๗. นายวิระเดช  อินทะวงค  ผูใหญบาน ม.๕ 
๘. นายวทัญู  หริัญภัทรสกลุ  ผูใหญบาน ม.๓ 
๙. นายรักไทย  คำทองไชย  ผูใหญบาน ม.๘ 
๑๐. นายเกียรติศักด์ิ  บุตรแสง  ผูใหญบาน ม.๗ 
๑๑. นายสมจิตร  ไพยเสน   ผูใหญบาน ม.๔ 
๑๒. นายวัฒนา  วงคอาษา   ผปค. ม.๑๑ 
๑๓. นายบัวทอง  กลยนี   ผูใหญบาน ม.๒ 
๑๔. นายสุรพงค  ศรีกุลกิจ   ผปค. ม.๑๐ 
๑๕. นางวารุณี  จันทรวิภาค  รองปลัดเทศบาล 
๑๖. นายเอนกสรร  วงคสาย  ผอ.กองสาธารณสขุฯ 
๑๗. นายอุทัย  จามนอยพรม  ผอ.กองชาง 
๑๘. นางวิรดา  แถมสมดี   ผอ.กองคลัง 
๑๙. นายประเสริฐศรี  การญุ  ผอ.กองการศึกษา 
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๒๐. นางสาวธิดารัตน  ขันธวิชัย  หน.สป. 
๒๑. นายบุญเลิศ  นันตะสุข  ผปค. ม.๑ 
๒๒. นายซิง  บุญศรี   ผูใหญบาน ม.๙ 
๒๓. นายดาบชัย  นาดประนิล  ผปค. ม.๖ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 
- ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานฯ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  พิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
พอกนอย ครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วาถูกตองหรือไม  จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมใน
สวนใดบาง  ใหอภิปราย 
สมาชิกฯ นายชัยรบ สอนสมนึก รองประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย แจงตอที่ประชุมวา
รายช่ือผูรวมประชุม ในหนา ๑ ลำดับที่ ๑๕ นายผดุงเกียรติ ทองพลู เห็นวานามสกุลนาจะพิมพผิด ควรจะ
เปน “ทองภู” ขอใหตรวจสอบดวย 
เลขานุการฯ นายวนกร รัตนสีหา ปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย แจงตอ
ที่ประชุมวาไดตรวจสอบแลวถูกตองตามที่นายชัยรบฯ กลาว 
ประธานฯ เมื่อไมมีผูใดเสนอใหแกไขหรือเพ่ิมเติม จึงใหลงมติวาจะเห็นชอบใหแกไขนามสกุลของนาย
ผดุงเกียรติ จาก “ทองพลู”  เปน “ทองภู” หรือไม และจะรับรองรายงานการประชุมดังกลาวหรือไม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบใหแกไขนามสกุลของนายผดุงเกียรติ จาก “ทองพลู”  เปน “ทองภู” 
และรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยมติเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องนายกเทศมนตรีตำบลพอกนอยแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล 
ประธานฯ ใหเลขานุการช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของใหที่ประชุมทราบ 
เลขานุการฯ ช้ีแจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ  ดังน้ี 
 มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
14)พ.ศ.2562  กำหนดวา  “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ทั้งน้ีภายในสามสิบวันนับ
แตวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี” 
ประธานฯ จึงใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล 
นายกฯ  นายเสนห วจีสิงห นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตำบล
พอกนอย  ดังน้ี 
 เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ทุกทาน 
 ตามทีเ่ทศบาลตำบลพอกนอย ไดดำเนินการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย เมื่อวันอาทิตย
ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ อันเปนการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน และผลการเลือกต้ังปรากฏวาประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลพอกนอย ไดกรุณามอบความไววางใจเลือกใหกระผม นายเสนห วจีสิงห เปนผูบริหาร
เทศบาลในตำแหนงนายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย และคณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศรับรองผล
การเลือกต้ังไปแลว น้ัน 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562  กำหนดไววา กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่  ใหประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  โดยไมมีการลงมติ
ทั้งน้ีภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของ 
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นายกเทศมนตรีใหกระทำโดยเปดเผยโดยนายกเทศมนตรีตองจัดทำนโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกให
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุม 
 ดังน้ันกระผม นายเสนห วจีสิงห นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย ไดกำหนดนโยบายการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลพอกนอยขึ้นมาในชวงระยะเวลา ๔ ป ที่กระผมจะไดบริหารงานเทศบาลในตำแหนง
นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย โดยกระผมจะบริหารงานโดยยึดหลัก “รวมคิด รวมทำ รวมพัฒนา สานงาน
ตอ กองานใหม ใหชุมชนกาวหนา” เพ่ือตอบสนองตอความตองการของพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลพอกนอยอยางแทจริงภายใตระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว ซึ่งทิศทางในการพัฒนาของกระผมน้ันจะ
ยึดความตองการของประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา อันจะนำไปสูประโยชนสูงสุดของประชาชน
ชาวพอกนอยของเราที่มีอยู ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  ดำเนินการกอสราง พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษา ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย 
ใหอยูในสภาพดี ใชงานไดสะดวก ปลอดภัยและเช่ือมกันอยางเหมาะสม 
 ๑.๒  ขยายเขตไฟฟาในหมูบาน ไฟฟาเพ่ือการเกษตร ตลอดจนติดต้ัง ปรับปรุง ซอมแซมและ
บำรุงรักษาระบบไฟฟาทั่วไป 
 ๑.๓  ปรับปรุง ดูแล ระบบประปาหมูบาน ประปาเทศบาลตำบลพอกนอย ใหน้ำมีคุณภาพที่ดี น้ำใส
สะอาด เหมาะสมกับการบริโภคและอุปโภค และเพียงพอตอความตองการ 
 ๑.๔  ปรับปรุงภูมิทัศนและสวนสาธารณะใหสวยงาม เพ่ือเปนศูนยรวมการพักผอนหยอนใจและออก
กำลังกายของประชาชน 
 ๑.๕  ดูแล ปรับปรุง กอสราง รองระบายน้ำ มิใหเกิดการอุดตันของสิ่งปฏิกูล เพ่ือใหน้ำไหลสะดวก
ย่ิงขึ้น 
 ๑.๖  กอสรางถนนลูกรังเลียบถนน ๔ เลน จากหนาเทศบาลตำบลพอกนอย หมู ๘ ถึงรานวัสดุศุภชัย
กอสราง บานพอกนอย หมู ๑ และในเขตเทศบาลตำบลพอกนอย 
๒. นโยบายการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
 ๒.๑  เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณขุดลอกหนองผักแพวเพ่ือการเกษตร และการ
ผลิตน้ำประปา และขุดลอกหนองสาธารณะทุกแหงในเขตเทศบาลตำบลพอกนอย 
 ๒.๒  สนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพอกนอย ใหเปนแหลงซื้อขายครบวงจร 
แบบย่ังยืน 
 ๒.๓  พัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนใหมีความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพใหดี
ย่ิงๆ ขึ้นไป เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว 
 ๒.๔  สนับสนุนและสงเสริมทุกกลุมอาชีพและเกษตรใหมีการสรางงานและสรางรายไดในครัวเรือน
อยางเหมาะสม 
 ๒.๕  สนับสนุนกลุมสตรีใหมีบทบาททางสังคม โดยการฝกอาชีพใหมีงานทำและพัฒนามูลคาของสินคา
ชุมชนไดมาตรฐานเปนที่รูจักโดยทั่วไป 
๓. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๓.๑  สงเสริมใหเทศบาลตำบลพอกนอยเปนเมืองสีขาว จัดกิจกรรมตานยาเสพติด เพ่ือแกไขปญหายา
เสพติดในชุมชนใหลดลงมากที่สุด 
 ๓.๒  สงเสริมพัฒนาการของเด็กวัยเรียนใหมีการพัฒนา ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมที่
เหมาะสมกับวัย และบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 
 ๓.๓  สงเสริม สนับสนุน อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบานให
คงอยูและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 
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 ๓.๔  จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับชุมชนอยางตอเน่ือง เชน โครงการเดิน ว่ิง ปน เพ่ือสุขภาพ และ
ตามแนวทางที่เหมาะสม เปนตน 
 ๓.๕  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเช้ือโรค
เอดส และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
๔. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔.๑  พัฒนา สงเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยใหสามารถจัดเก็บขยะไดรวดเร็วและเปน
ชุมชนที่นาอยู ลดปริมาณขยะเนาเสียใหนอยลง และรูจักรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมขาติในชุมชน 
 ๔.๒  พัฒนา สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศนของถนน ซอย ตางๆ ในเขตเทศบาลตำบลพอกนอยให
สวยงามและใชงานได เปนชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่ดี นาอยู 
 ๔.๓  สรางรายได ลดรายจายทางการเกษตรโดยการจัด สงเสริม สนับสนุนใหมีการทำปุยอินทรีย ปุย
หมัก จากขยะมูลฝอย และนำมาใชอยางจริงจัง 
 ๔.๔  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเฝาระวังโรคติดตอและบริหารจัดการอยางเปนระบบควบคูไปกับ
การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน  
๕. นโยบายดานศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๕.๑  สงเสริมและสนับสนุนงานดานการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 
 ๕.๒  ทะนุบำรุงศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และปลูกฝงมารยาทอันดีงานแกเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป ใหเปนคนดีของสังคม 
 ๕.๓  จัดโครงการฝกอบรมใหกับเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนชุมชนที่นาอยู 
 ๕.๔  ใหความสำคัญกับผูสูงอายุและผูทรงความรูของทองถิ่นไดนำภูมิปญญามาเผยแพรใหกับ
ประชาชนทั่วไปไดรูจักและรักษาไว 
 ๕.๕  สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชนและประชาชน เพ่ือใหเกิดสังคม
แหงความสุข 
๖. นโยบายดานการบริหารงานทั่วไป 
 ๖.๑  สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 ๖.๒  ปรับปรุงพัฒนาและจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และเอ้ือตอการใหบริการแกประชาชน 
 ๖.๓  จัดสรรงบประมาณใหกับกลุม อสม. และ อปพร. และชมรมผูสูงอายุใหมีงบประมาณเพียงพอใน
การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดใหกระทำได 
 ๖.๔  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคกร สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรของเทศบาลมีสวนรวมใน
การทำงานโดยสุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 ๖.๕  บริหารงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส จริงใจ สามารถตรวจสอบได โดยคำนึงถึงผลประโยชน
สวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน 
 สุดทายกระผมขอความรวมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยทุกทาน ไดโปรดชวยกัน
ขับเคลื่อนการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลพอกนอยใหเปนไปโดยราบรื่น เพ่ือใหเกิดประโยชนอัน
สูงสุดกับพ่ีนองประชาชนของเรา และกระผมพรอมที่จะทำงานรวมกันกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอก
นอยทุกทาน เพ่ือใหการจัดบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และประการสำคัญ
ที่สุดกระผมขอกราบขอบพระคุณพ่ีนองประชาชนชาวเทศบาลตำบลพอกนอยทุกทานที่กรุณาเลือกกระผม 
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และทีมงานเขามาบริหารงานเทศบาลตำบลพอกนอยในครั้งน้ี กระผมจะมุงมั่นทำงานตามนโยบายที่ไดแถลง
ไวและตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนดไวอยางเต็มกำลังความสามารถภายใตสถานะการเงินการคลัง
ของเทศบาลตำบลพอกนอยตอไป ขอขอบคุณครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานฯ ใหผูรวมประชุมเสนอ หากผูใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอตอที่ประชุม 
สมาชิกฯ  นายบรรดา จำปาคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เขต ๒ ไดเรียนถามทาน
ประธานฯ ฝากไปยังคณะผูบริหารวาตามที่ไดมีการจัดทำโครงการแกไขปญหาขยะมูลฝอยโดยใชพ้ืนที่ของ
บานพอกใหญ หมู ๗ และบานพอกใหญสามัคคี หมู ๑๐ เปนพ้ืนที่ดำเนินการ ซึ่งหน่ึงในกิจกรรมการแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยคือการคืนถังขยะบางสวน แตมีบานเรือนของชาวบานพอกใหญ หมู ๗ และบานพอกใหญ
สามัคคี หมู ๑๐ อยูในพ้ืนที่หางไกลซึ่งเจาหนาที่โครงการรับปากวาจะเอาถังขยะไปไวรองรับขยะจาก
ครัวเรือนที่อยูหางไกลเหลาน้ัน เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบจากการไปทิ้งขยะมูลฝอย ณ บริเวณที่จัดไวใหซึ่งอยู
ไกลเปนการเพ่ิมภาระใหกับชาวบานเหลาน้ัน ชาวบานจึงฝากทวงถามมา และอยากใหแจงผลการ
ดำเนินการตามโครงการวาไดดำเนินการไปถึงไหนแลว 
ประธานฯ ใหคณะผูบริหารตอบขอซักถาม 
นายกฯ ใหเจาหนาที่โครงการเปนผูตอบขอซักถามแทน 

-  นายเอนกสรร วงคสาย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แจงวาเด๋ียวจะใหเจาหนาที่นำถังขยะไป
ใหกับครัวเรือนที่อยูหางไกลเหลาน้ัน สวนการบริหารจัดการโครงการแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่บานพอก
ใหญ หมู ๗ และบานพอกใหญสามัคคี หมู ๑๐ น้ัน ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมพอสังเขป คือ เทศบาล
ตำบลพอกนอยไดจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม โดยกรมบัญชีกลาง
เปนผูดูแลเรื่องงบประมาณ และมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนครเปนผูกำกับ
ดูแลในการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการจัดสิ้นสุดในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และการดำเนินการจะตองมี 
๒ หมูบานตนแบบคูขนานกัน มีการวางจุดที่ทิ้งขยะ การคืนถังขยะบางสวน การศึกษาดูงาน การจัดการขยะ
อินทรีย การสรุปผลรายงานกรมบัญชีกลาง มีการวิเคราะหผลดี – ผลเสียจาการดำเนินโครงการ เพ่ือเปน
ขอมูลในการพิจารณาแกไขปรับปรุงและจะขยายผลตอไปหรือไม 
ประธานฯ ใหกลาววาตามที่สภาเทศบาลตำบลพอกนอยชุดที่แลวไดอนุมัติงบประมาณเพ่ือดำเนินการ
ดำเนินการโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ไว ซึ่งมีอยู ๒ สวน คือ งบประมาณรายจายประจำปกับเงินสะสม จึง
อยากใหคณะผูบริหารไดแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายกฯ ใหเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของแจงใหที่ประชุมทราบ ดังน้ี 

-  นายอุทัย จามนอยพรม ผอ.กองชาง แจงตอที่ประชุมวา งบประมาณรายจายที่จายจากเงินสะสม มี
ทั้งหมด ๑๖ โครงการ ซึ่งไดดำเนินการไปแลว ๖ โครงการ คือ 

๑.  โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๑ – หมู ๘ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.  โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๓.  โครงการกอสรางถนน คสล. ๗ งบประมาณ ๓๘๒,๐๐๐ บาท 
๔.  โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. ม.๒ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕.  โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. ม.๔ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๖.  โครงการกอสรางลานคอนกรีตตากพืชผลทางการเกษตร ม.๑๐ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการที่ยังไมไดดำเนินการ ๑๐ โครงการ คือ 
๑.  โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๓ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท 
๒.  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ม.๓ งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท 
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๓.  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ม.๖ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท อยูระหวางการเรียก
ผูรับจางมาลงนามสัญญา 

๔.  โครงการลงลูกรังถนน ม.๗ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท 
๕.  โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. ม.๘ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๖.  โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๙ งบประมาณ ๓๓๔,๐๐๐ บาท 
๗.  โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๙ งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐ บาท 
๘.  โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. ม.๑๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๙.  โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. ม.๑๒ งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท 
๑๐.โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. ม.๑๒ งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท 

และงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๔ 
๑.  โครงการลงหินคลุกตลาดเทศบาลตำบลพอกนอย งบประมาณ ๑๒๓,๖๗๐ บาท 
๒.  คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายกฯ ใหปลัดเทศบาลแจงเงินกองทุนที่เปนเงินนอกงบประมาณใหที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณา
นำไปใชจายตามวัตถุประสงค 

-  นายวนกร รัตนสีหา ปลัดเทศบาล แจงตอที่ประชุมวาเทศบาลตำบลพอกนอยมีเงินกองทุนที่เปนเงิน
นอกงบประมาณอยู ๒ กองทุนซึ่งยังไมไดใชจาย ไดแก 

๑)  เงินกองทุนของชมรม อปพร. ที่ไดมีการจัดต้ังเมื่อครั้งที่เทศบาลไดเริ่มดำเนินการโครงการ
ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ซึ่งในขณะน้ียังไมมีระเบียบที่ชัดเจนจึงไดต้ังชมรมขึ้นเพ่ือบริหารจัดการ
โดยการใหสมาชิก อปพร. เปลี่ยนกันมาเขาเวรยามเพ่ือใหบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) โดยจะไดรับ
คาชดเชยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน (EMS) โดยจะโอนเงินคาชดเชยฯเขาบัญชีเงิน
ฝากของชมรม อปพร. ก็ไดจายคาตอบแทนใหกับสมาชิก อปพร. ที่มาเขาเวรบริการการแพทยฉุกเฉิน 
(EMS) ผลัดละ ๑๐๐ บาทตอคน ซึ่งบัญชีเงินฝากดังกลาวผูมีอำนาจถอนเงินประกอบดวย ๑) นายเสนห วจี
สิงห ๒) นายประเสริฐศรี การุญ ๓) นายทะเนตร ไชยศรี  ซึ่งเมื่อไดมีการออกระเบียบการปฏิบัติเก่ียวกับ
การบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลก็ไดนำเขาระบบเงินคาชดเชยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การแพทยฉุกเฉิน (EMS) ก็จะโอนเขาบัญชีเงินฝากของเทศบาลและเทศบาลก็ไดจางผูผานการอบรมในดาน
การใหบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) มาปฏิบัติหนาที่ และเมื่อเทศบาลตำบลพอกนอยไดยกฐานะจาก 
อบต.เปนเทศบาลสำนักงานการตรวจเงินแผนดินจังหวัดสกลนคร ไดเขาตรวจฐานะการเงินของเทศบาลและ
ไดมีการแจงใหนำเงินกองทุนของชมรม อปพร. ที่เก่ียวกับการบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ผลักเขาเปน
เงินรายไดของเทศบาลบางสวน นำเงินมีเงินเหลือจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ กวาบาท  จึงเห็นควรพิจารณานำไปใช
จายใหเกิดประโยชนตอไป 
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาเพ่ือใหเกิดประโยชนแกประชาชนและเพ่ือเปนการปองกันชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับประชาชน เห็นควรนำเงินดังกลาวไปซื้อจำพวกเสื้อสะทอนแสง กรวยจราจร แผงก้ันจราจร 
ไฟจุดตรวจ และกระจกนูนติดตามแยกตางๆ และใหที่ประชุมลงมติวาจะเห็นชอบหรือไม 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอยแจงตอที่ประชุม ดวยมติเปนเอกฉันท 

๒.  เงินกองทุนพลังงานชุมชน เน่ืองจากเทศบาลตำบลพอกนอยเคยเขารวมโครงการตำบลตนแบบใน
การประหยัดพลังงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร และมีเงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อเตาถาน
ประหยัดพลังงานมาขายใหประชาชนในตำบลพอกนอยในราคาตนทุนและผอนชำระไมเกิน ๖ เดือน ซึ่ง
หลังจากไดดำเนินโครงการไมนานประชาชนสวนใหญก็หันไปใชเตาแกส เงินกองทุนน้ันเลยไมไดมีการ
ขับเคลื่อน ซึ่งมีเงินกองทุนประมาณ ๗๓,๐๐๐ กวาบาท ผูมีอำนาจถอนเงินประกอบดวย    
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๑) นายเสนห วจีสิงห ๒) นายทนงศิลป วจีสิงห ๓) นายผดุงเดช บุญศรี  และทางเทศบาลไดใหเจาหนาที่ไป
สอบถามทางสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนครแลววาจะนำไปใชจายอะไรไดบาง ทางสำนักงานพลังงาน
จังหวัดแจงวานำไปใชจายอะไรก็ไดแตขอใหเปนการสงเสริมการประหยัดพลังงาน โดยใหสภาเทศบาลเปนผู
พิจารณาอนุมัติ และเมื่อไดดำเนินการแลวขอใหรายงานใหสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนครทราบตอไป 
ที่ประชุม รับทราบ 

-  เมื่อไมมีผูเสนอเรื่องอ่ืนๆอีก ประธานกลาวปดการประชุม 
........................................ 

 
 เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
  
 
 

         (ลงช่ือ)                             ผูบันทึกการประชุม 
(นายวนกร  รตันสีหา) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 
 
 

      (ลงช่ือ)                                   ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นายรณชิต  แพงดวงแกว) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 


