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ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานฯ ใหสมาชิกพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพอกนอย สมัยประชุมสามัญ
ประจำป ๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วาถูกตองหรือไมจะแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมในสวนใดบางใหอภิปราย เมื่อไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง จึงใหสมาชิกลงมติวาจะรับรอง
รายงานการประชุมดังกลาวหรือไม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมดังกลาววาถูกตอง ดวยมติเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณาอนุมัติรับโอนสิ่งปลูกสรางจากสวนราชการอ่ืน 

ประธานฯ ใหเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับการรับ
โอนสิ่งปลูกสรางจากสวนราชการอ่ืน ใหที่ประชุมรับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 
เลขานุการฯ นายวนกร รัตนสีหา ปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย ไดแจง
ตอที่ประชุมวาตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ไดวินิจฉัยขอหารือของกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธ์ิแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น “กรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธ์ิแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุน้ัน ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ันๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น และเปนไป
ตามระเบียบอ่ืนที่เก่ียวของ แตอยางไรก็ดีหลังจากที่ไดรับพัสดุมาแลวจะตองดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ “การบริหาร
พัสดุ” ตอไป” 
ประธานฯ ใหนายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย เสนอรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณา 
นายกฯ  นายเสนห วจีสิงห นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย ไดเสนอตอที่ประชุมวาดวยจังหวัด
สกลนครไดวาจางหางหุนสวนจำกัด รัตนชาติกอสราง เปนผูรับจาง โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลำ
น้ำอูน หนาวัดศรีธรรมราช บานพอกใหญสามัคคี หมูที่ ๑๐ ตำบลพอกนอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร ตามสัญญาจางเลขที่ ยผจ.สน. ๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผูรับจางไดดำเนินการ
กอสรางแลวเสร็จตามสัญญาจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับไวเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  จังหวัดสกลนครไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหทรัพยสินสิ่งปลูกสรางโครงการกอสราง
เขื่อนปองกันตลิ่งริมลำน้ำอูน หนาวัดศรีธรรมราช บานพอกใหญสามัคคี หมูที่ ๑๐ ตำบลพอกนอย อำเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไดรับการดูแลบำรุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดี พรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา 
และเปนประโยชนกับประชาชนในทองที่อำเภอพรรณานิคม จึงดำเนินการสงเอกสารที่เกี่ยวของ พรอม
บันทึกการสงมอบ – รับมอบทรัพยสินสิ่งปลูกสรางโครงการดังกลาวใหสำนักงานเทศบาลตำบลพอกนอย
เพ่ือลงนามในการบันทึกการสงมอบ – รับมอบทรัพยสินสิ่งปลูกสรางฯ จึงขอสภาเทศบาลตำบลพอกนอยให
ความเห็นชอบวาจะใหรับโอนโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลำน้ำอูน หนาวัดศรีธรรมราช บานพอก
ใหญสามัคคี หมูที่ ๑๐ ตำบลพอกนอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไวดูแลบำรุงรักษาตอไปหรือไม 
ประธานฯ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยไดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
สมาชิกฯ -  นายบรรดา จำปาคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เขต ๒ อภริปรายวาโครงการ
ดังกลาวเมื่อครั้งที่จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร มาดำเนินการ
โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลำน้ำอูน หนาวัดศรีธรรมราช บานพอกใหญสามัคคี หมูที่ ๑๐ ตำบล
พอกนอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผูนำหมูบานและคณะกรรมการหมูบานพอกใหญสามัคคี
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รวมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เขต ๒ ก็ไดกำกับดูแลการดำเนินการใหเปนไปตามแบบรูป
รายการและเห็นวาเขื่อนปองกันตลิ่งริมลำน้ำอูนยังอยูในสภาพใชการไดดี ดังน้ันเพ่ือใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชนชาวตำบลพอกนอยเห็นควรรับโอนไวดูแลบำรงุรักษาตอไป 
  -  นายทองปาน แพงดวงแกว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เขต ๑ อภิปรายวาถา
หากเปนประโยชนแกประชาชนก็เห็นควรที่จะรับโอนไวดูแลบำรุงรักษาตอไป 
ประธานฯ เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดอภิปรายอีก จึงใหลงมติวาจะเห็นชอบใหรับโอน
โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลำน้ำอูน หนาวัดศรีธรรมราช บานพอกใหญสามัคคี หมูที่ ๑๐ ตำบล
พอกนอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไวดูแลบำรุงรักษาตอไปหรือไม 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหรับโอนไวดูแลบำรุงรักษาตอไป ดวยมติเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานฯ ใหเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับการโอน
งบประมาณใหที่ประชุมรับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 

เลขานุการฯ ช้ีแจงใหที่ประชุมรับทราบ  ดังน้ี 
  ขอ ๒๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  กำหนดวา  “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและ
สิ่งกอสราง  ที่ทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น” 
ประธานฯ ใหนายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย  เสนอเหตุผลและความจำเปนในการโอนงบประมาณ
รายจาย  และโอนงบประมาณรายจายจากหมวดใด ประเภทใด  ไปต้ังจายเพ่ิมเติมในหมวดใด ประเภทใด  
ใหที่ประชุมพิจารณา 
นายกฯ  นายเสนห วจีสิงห นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอยช้ีแจงตอที่ประชุมดังน้ี 

๑) ดวยเทศบาลตำบลพอกนอยไดทำการปรับปรุงหองทำงานของรองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑ 
กับรองปลัดเทศบาล ใหไปน่ังทำงานอยูที่หองงานสวัสดิการเดิม โดยไดมีการกั้นหองทำงานเปน ๒ หอง  แต
เน่ืองจากในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดต้ังงบประมาณเปนคา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศไว เปนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
ทำใหไมเพียงพอเพราะหองทำงานแบงเปน ๒ หอง และขนาดบีทียูของเครื่องปรับอากาศก็สูงเกินความ
จำเปน 
 จึงเห็นควรโอนงบประมาณรายจายจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบ
ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง มาต้ังจาย
เพ่ิมเติมในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของกองการศึกษา เปนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท พรอม
ทั้งแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง จากเดิม คือ 

“เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง  เปนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท 

-  เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพอกนอย (พ.ศ.2561-2565) หนา119 ลำดับ13 
-  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษารับผิดชอบ)” 

แกไขเปน 
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 “เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บี
ทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๙,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท 

-  เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพอกนอย (พ.ศ.2561-2565) หนา 119 ลำดับ 

13 
 -  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษารับผิดชอบ)” 

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำลพอกนอยพิจารณาอนุมัติตอไป 
ประธานฯ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยไดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
สมาชิกฯ -  นายชัยรบ สอนสมนึก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เขต ๒ อภิปรายวาหากมี
ความจำเปนก็เห็นควรโอนงบประมาณรายจายมาเพ่ิมเติม พรอมทั้งแกไขคำช้ีแจงใหเพียงพอและเหมาะสม
กับการใชประโยชน 
  -  นายสมชาย ยาดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เขต ๒ อภิปรายวาราคาในการ
จัดซื้อน้ันใชราคากลางของทางราชการหรือราคาทองตลาด 
ประธานฯ ใหเลขานุการช้ีแจงตอที่ประชุม 
เลขานุการฯ ช้ีแจงใหที่ประชุมรับทราบวาราคาในการจัดซื้อเปนราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของสำนัก
งบประมาณ พรอมทั้งคุณลักษณะของครุภัณฑ 
ประธานฯ เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดอภิปรายอีก จึงใหลงมติวาจะอนุมัติใหโอนงบประมาณ
รายจายดังกลาว จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท มาต้ังจายเพ่ิมเติมในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ของกองการศึกษา พรอมแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงจาก ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 
๒๘,๐๐๐ บาท เปนขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท หรือไม 
มติที่ประชุม อนุมัติใหโอนงบประมาณดังกลาวได ดวยมติเปนเอกฉันท 

๒) นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอยเสนอตอที่ประชุมขอโอนงบประมาณรายจายจากแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาที่ ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองการศึกษา มาต้ังจายเปนรายการใหมในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คา
จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 บาน ขนาดกวาง×ลึก×สูง (118.5×40.7×88cm) จำนวน 1 หลัง 
ของกองการศึกษา เปนเงิน ๓,๘๐๐ บาท 

-  เปนไปตามราคาทองตลาด 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 

๑๑๙ ลำดับที ่๓ 
-  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษารับผิดชอบ) 

 จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลตำลพอกนอยพิจารณาอนุมัติตอไป 
ประธานฯ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยไดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม เมื่อไมมี
สมาชิกสภาเทศบาลคนใดอภิปราย จึงใหลงมติวาจะอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายดังกลาว มาต้ังจาย
เปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซื้อตู เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 บาน ขนาดกวาง×ลึก×สูง 
(118.5×40.7×88cm) จำนวน 1 หลัง ของกองการศึกษา เปนเงิน ๓,๘๐๐ บาท หรือไม 
มติที่ประชุม อนุมัติใหโอนงบประมาณดังกลาวได ดวยมติเปนเอกฉันท 
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๓) นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอยเสนอตอที่ประชุมขอโอนงบประมาณรายจายจากแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑดับเพลิง ของสำนักปลัดเทศบาล มาต้ังจายเปนรายการใหมในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซื้อเกาอ้ีผูบริหาร จำนวน 1 ตัว 
ของสำนักปลัดเทศบาล เปนเงิน ๓,๙๐๐ บาท รายละเอียดดังน้ี 

-  เกาอ้ีผูบริหาร โครงเหล็กบุฟองน้ำ หุมดายหนัง PVC อยางหนา 
-  ทาวแขนเหล็กชุบโครเมี่ยม บุนวม 
-  เกาอ้ีโยกเอน และลอคได 
-  ปรับระดับสูงต่ำดวยโชคอัพแกส 
-  ขาเหล็กชุบโคเมี่ยม 
-  ขนาด ๖๔(W)x๗๒(D)x๑๑๙(H) ชม. 
-  เปนไปตามราคาทองตลาด 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (เพ่ิมเติม พ.ศ. 256๔) หนาที่ ๖ 

ลำดับที ่๖๔ 
-  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ) 

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำลพอกนอยพิจารณาอนุมัติตอไป 
ประธานฯ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยไดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม เมื่อไมมี
สมาชิกสภาเทศบาลคนใดอภิปราย จึงใหลงมติวาจะอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายดังกลาว มาต้ังจาย
เปนรายการใหมในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน คาจัดซื้อเกาอ้ีผูบริหาร จำนวน 1 ตัว ของสำนักปลัดเทศบาล เปนเงิน ๓,๙๐๐ บาท หรือไม 
มติที่ประชุม  อนุมัติใหโอนงบประมาณดังกลาวได ดวยมติเปนเอกฉันท 

๔) นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอยเสนอตอที่ประชุมขอโอนงบประมาณรายจายจากแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินการงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ คาใชจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ของกองชาง มาต้ังจายเปนรายการใหมในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 
ของกองชาง เปนเงิน ๑๗,๘๐๐ บาท รายละเอียดดังน้ี 

-  เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโขง) ๕ Hp 
-  สูบน้ำได ๑,๑๓๐ ลิตร/นาที 
-  ใชมอเตอรไฟฟา ขนาดทอสง ไมนอยกวา Ø ๓ น้ิว (๗๕ มิลิเมตร) พรอมอุปกรณครบชุด 
-  เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (เพ่ิมเติม พ.ศ. 256๔) หนาที่ 

๑๑๖ ลำดับที ่๖ 
-  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย(กองชางรับผิดชอบ) 

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำลพอกนอยพิจารณาอนุมัติตอไป 
ประธานฯ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยไดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
สมาชิกฯ -  นายดาบ สอนสมนึก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เขต ๒ อภิปรายวาเดิมเครื่อง
สูบน้ำของระบบประปาหมูบาน บานพอกใหญ หมูที่ ๗ จะมี ๒ เครื่อง เพ่ือใชสูบน้ำสับเปลี่ยนกัน แตเมื่อ



~ ๖ ~ 
 

ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ไดเกิดฟาผาทำใหเครื่องสูบน้ำหน่ึงเครื่องไดรับความเสียหาย คณะกรรมการ
บริหารระบบน้ำประปาจึงไดเสนอขอรับความชวยเหลือจากทางเทศบาลใหทำการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำให 
เน่ืองจากกองทุนน้ำประปาหมูบาน หมูที่ ๗ มีไมเพียงพอ จึงเห็นควรโอนงบประมาณตามที่นายกฯ เสนอตอ
ที่ประชุม 
  -  นายสมชาย ยาดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เขต ๒ อภิปรายเพ่ิมเติมวาการ
สูบน้ำดิบเพ่ือทำน้ำประปาของบานพอกใหญ หมูที่ ๗ น้ัน จะตองทำการสูบน้ำจากบอน้ำประปาที่หนอง
แบน บานพอกใหญสามัคคี หมูที่ ๑๐ ตำบลพอกนอย ซึ่งอยูหางไกลจากบอกรองระบบน้ำประปาหมูบาน 
ซึ่งตองใช ๑ เครื่องสูบน้ำที่บอน้ำดิบเพ่ือสงน้ำมาตามทอมายังระบบถังกรองน้ำประปา และเมือ่ทำการกรอง
น้ำประปาเสร็จก็จะทำการสูบน้ำขึ้นหอถังสูงเพ่ือปลอยน้ำประปาใหประชาชนชาวบานพอกใหญ หมูที่ ๗ 
และหมูบานขางเคียงไดใช ซึ่งจำเปนตองใชเครื่องสูบน้ำ ๒ เครื่อง เห็นควรโอนงบประมาณตามที่นายกฯ 
เสนอตอที่ประชุม 
ประธานฯ เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดอภิปรายอีก จึงใหลงมติวาจะอนุมัติใหโอนงบประมาณ
รายจายดังกลาว  มาต้ังจายเปนรายการใหมในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ของกองชาง เปนเงิน ๑๗,๘๐๐ บาท หรือไม 
มติที่ประชุม  อนุมัติใหโอนงบประมาณดังกลาวได ดวยมติเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาอนุมัติแกไขคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานฯ ใหเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการแกไข
คำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมรับทราบเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
เลขานุการฯ ช้ีแจงใหที่ประชุมรับทราบ  ดังน้ี 
  ขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓  กำหนดวา  “การแกไขเปลี่ยนแปลง
คำช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น” 
ประธานฯ ใหนายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย  เสนอเหตุผลและความจำเปนในการขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายกฯ  นายเสนห  วจีสิงห  นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย แจงตอที่ประชุมวาเน่ืองจาก
รายละเอียดคำช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจายของสำนักปลัดเทศบาลและกองคลัง บางประเภท บาง
รายการ เกิดการพิมพผิดพลาดทำใหคุณลักษณะไมตรงกับครุภัณฑที่ตองการจัดซื้อ ซึ่งเมื่อแกไข
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแลวก็จะทำใหคุณลักษณะของครุภัณฑเปลี่ยน จึงขอเสนอตอที่ประชุมเพ่ืออนุมัติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงประกอบงบประมาณ ดังน้ี 

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน 

๑.๑)  คาจัดซื้อช้ันเก็บแฟม ๒๐ ชอง เปนเงิน ๓,๕๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อช้ันเก็บแฟม 
๔๐ ชอง รุน Ps๔๐ ขนาด ๙๑.๗(W) x ๓๑(D) x ๑๗๖(H) cm. จำนวน ๑ หลัง 

-  เปนไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร. 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 
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 -  ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (เพ่ิมเติม พ.ศ. 256๔) 
หนาที่ ๑๑๔ ลำดับที ่๑-๒ 

 -  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ) 

ขออนุมัติแกไขคำช้ีแจงงบประมาณรายจายเปน 
 “ -  คาจัดซื้อช้ันเก็บแฟม ๒๐ ชอง เปนเงิน ๓,๕๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อช้ันเก็บ

แฟม ๒๐ ชอง รุน Ps๒๐ ขนาด ๙๑.๗(W) x ๓๑(D) x ๙๖.๒(H) cm. จำนวน ๑ หลัง 
 -  เปนไปตามราคาทองตลาด 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (เพ่ิมเติม พ.ศ. 256๔) 

หนาที่ ๑๑๔ ลำดับที ่๑-๒ 
 -  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ) ” 

๑.๒)  คาจัดซื้อช้ันเก็บแฟม ๔๐ ชอง เปนเงิน ๔,๒๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อช้ันเก็บแฟม 
๒๐ ชอง รุน Ps๒๐ ขนาด ๙๑.๗(W) x ๓๑(D) x ๙๖.๒(H) cm. จำนวน ๑ หลัง 

 -  เปนไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร. 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 

 -  ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (เพ่ิมเติม พ.ศ. 256๔) 
หนาที่ ๑๑๔ ลำดับที ่๑-๒ 

 -  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ) 

ขออนุมัติแกไขคำช้ีแจงงบประมาณรายจายเปน 
 “ -  คาจัดซื้อช้ันเก็บแฟม ๔๐ ชอง เปนเงิน ๔,๒๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อช้ันเก็บ

แฟม ๔๐ ชอง รุน Ps๔๐ ขนาด ๙๑.๗(W) x ๓๑(D) x ๑๗๖(H) cm. จำนวน ๑ หลัง 
 -  เปนไปตามราคาทองตลาด 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (เพ่ิมเติม พ.ศ. 256๔) 

หนาที่ ๑๑๔ ลำดับที ่๑-๒ 
 -  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ) ” 

๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 4 ช้ัน แบบ 40 ชอง ขนาดกวาง 92 เซนติเมตร  
ยาว 31.10 เซนติเมตร  สูง  180.5 เซนติเมตร จำนวน 2 หลังๆละ 4,200 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 

  -  เปนไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร. 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 
  -  ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพอกนอย (พ.ศ.2561-2565) หนา 113 
ลำดับ 12 
  - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลังรับผิดชอบ) 

 ขออนุมัติแกไขคำช้ีแจงงบประมาณรายจายเปน 
   -  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อช้ันเก็บแฟม 4๐ ชอง รุน Ps๔๐ ขนาด๙๑.๗(W) x ๓๑(D) x 
๑๗๖(H) cm.  จำนวน 2 หลังๆละ 4,200 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 

  -  เปนไปตามราคาทองตลาด 
  -  ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพอกนอย (พ.ศ.2561-2565) หนา 113 
ลำดับ 12 
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  - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลังรับผิดชอบ) 
 จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลตำลพอกนอยพิจารณาอนุมัติตอไป 

ประธานฯ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยไดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม เมื่อไมมี
สมาชิกสภาเทศบาลคนใดอภิปราย จึงใหลงมติวาจะอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
ดังกลาวหรือไม 
มติที่ประชุม อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายดังกลาวได ดวยมติเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลรวมเปนคณะกรรมการชุดตางๆ 

ประธานฯ ใหเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับการ
แตงต้ังคณะกรรมการตางๆ ใหที่ประชุมรับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 
เลขานุการฯ ช้ีแจงใหที่ประชุมรับทราบ  ดังน้ี 
 ตามขอ ๑๒ (๓)  ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดวา  “ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย 
 (๓)  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น   เปนกรรมการ 
       ที่สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย 
       จำนวนสองคน 
ประธานฯ ใหนายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย  เสนอเหตุผลและความจำเปนในการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
นายกฯ  นายเสนห วจีสิงห นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอยเสนอตอที่ประชุมดังน้ี 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังไดกำหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔  ทำใหสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมหมดวาระการดำรงตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลต้ังแต
วันที่ ๑ กุมภาพันธ 2564 และสงผลใหสมาชิกสภาเทศบาลที่เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น ตองพนจากตำแหนงกอนครบวาระ เน่ืองจากพนจากการเปนสมาชิกภาพของสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามขอ ๑๔ (๗)  ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งเทศบาลตำบลพอกนอยไดมีการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลพอกนอย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับรองผลการ
เลือกต้ังแลว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ทำใหมีสมาชิกสภาเทศบาลชุดใหม  จึงเห็นควรใหมีการคัดเลือก
ตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือทำหนาที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น แทน
ตำแหนงที่วาง จำนวน ๒ คน  ซึ่งจะอยูในตำแหนงไดถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ประธานฯ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เสนอรายช่ือสมาชิกเพ่ือคัดเลือกเปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลพอกนอย 
สมาชิกฯ -  นางนุจนาศ  อันสุข  เสนอช่ือ นายรณชิต  แพงดวงแกว  เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพของตำบลพอกนอย 
     ผูรับรอง 
     ๑)  นายบรรดา  จำปาคำ 
     ๒)  นายชนินทร  สุราราช 
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  -  นางสรอยทอง  บุญศรี  ๑  เสนอช่ือ นางนุจนาศ  อันสุข เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพของตำบลพอกนอย 
     ผูรับรอง 
     ๑)  นายสุรชัย  ตูไมปา 
     ๒)  นายดาบ  สอนสมนึก 
ประธานฯ ถามที่ประชุมวามีผูใดจะเสนอรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกต้ังเปนคณะ 
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลพอกนอย อีกหรือไม  เมื่อไมมีผูเสนอรายช่ือเพ่ิมเติม  จึงแจง
ตอที่ประชุมวาเมื่อมีการเสนอรายช่ือจำนวน ๒ คน เทากับจำนวนที่จะทำการคัดเลือก  ถือวาที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให นายรณชิต แพงดวงแกว และนางนุจนาศ อันสุข เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ของตำบลพอกนอย 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานฯ ใหที่ประชุมเสนอหากผูใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอตอที่ประชุม 
คณะผูบริหารฯ นายพัลลภ ศรีสุทัศน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพอกนอย แจงตอที่ประชุม
วาไดรับแจงจากบานสมสะอาด หมูที่ ๕ วามีชาวบานตองการถังขยะเน่ืองจากบริเวณใกลเคียงไมมีถังขยะทำ
ใหตองไปทิ้งขยะที่อ่ืนซึ่งอยูไกล  และไดรับแจงจากผูใหญบานสมสะอาดวาบอน้ำประปาบานสมสะอาดแหง
ขอดไมมีน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา จึงอยากใหทางเทศบาลตำบลพอกนอยแกไขปญหาใหดวย 
สมาชิกฯ -  นายสุรชัย ตูไมปา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เขต ๑ แจงตอที่ประชุมวาตามที่
ทางเทศบาลตำบลพอกนอยไดทำการลางเปาทอน้ำประปาบานบดมาด หมูที่ ๔ และ หมูที่ ๑๑ ก็ทำให
น้ำประปาไหลสะดวกขึ้นมาไดระดับหน่ึง แตมีชาวบานแถวใกลๆกับโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกนอยอยูหาง
จากถังสงน้ำประปามาก ทำใหไมสามารถรับน้ำประปาไดเพียงพอกับความตองการ จึงอยากใหทางเทศบาล
ตำบลพอกนอยไดทำการต้ังหอถังน้ำประปาบริเวณโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกนอย เพ่ือใหบริการน้ำประปา
แกประชาชนบริเวณน้ัน เพราะเห็นวาเทศบาลมีถังน้ำประปาที่รื้อมาจากบานบดมาด หมูที่ ๔ และโรงเรียน
วางไวที่หลังตลาดเทศบาล 
  -  นายชนินทร สุราราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เขต ๒ แจงตอที่ประชุมวา
ชาวบานสูงเนินไดรับความเดือดรอนเน่ืองจากเวลาฝนตกจะมีน้ำทวมขังบริเวณสี่แยกกลางหมูบาน เน่ืองจาก
ทางเทศบาลไดทำโครงการวางทอระบายน้ำแลวไปปดใหน้ำระบายลงไปดานเดียวทำใหน้ำไหลไมทัน ควรทำ
การเจาะอีกฝงหน่ึงเพ่ือใหน้ำไหลไดทั้งสองทางน้ำจะไดไหลสะดวกขึ้น  และบริเวณรองระบายน้ำขางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๒๒ (ถนนนิตโย)  บริเวณหนาที่บานนายเดชา วรรณวงค ถึง วัดไทรทอง น้ำในรอง
น้ำไมสามารถระบายไดทำใหเกิดน้ำทวมขัง สาเหตุเกิดจากเคยมีรถขนปูนมาคว่ำแถวน้ันแลวทำใหเศษปูนไป
คางอยูในรองระบายน้ำทำใหปดกั้นทางระบายน้ำเห็นควรใหทางเทศบาลไปทำการขุดลอก 
  -  นายชัยรบ สอนสมนึก รองประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เสนอตอที่ประชุมวา
เน่ืองจากปจจุบันเทศบาลเรามีหองกิจการสภาสำหรับใชปฏิบัติหนาที่ของประธานสภาและสมาชิกสภา
เทศบาลตำลพอกนอยอยูที่ช้ันสองของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพอกนอย ซึ่งคับแคบเวลาสมาชิกมา
พรอมกันทั้ง ๑๒ คน ที่น่ังก็ไมพอกันน่ังซึ่งชวงน้ีเปนชวงระบาดของโรคโควิดตองเวนระยะหางดวย จึงขอ
เสนอใหทำการกอสรางหรือก้ันหองบริเวณอาคารเอนกประสงคขางหอประชุม เพ่ือจะไดสะดวกเวลามา
ประชุมจะไดมีที่น่ังพักคอยเวลาประชุมดวย 



~ ๑๐ ~ 
 

  -  นางวีรานุช  แยมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอย เขต ๑ แจงตอที่ประชุม
วาเน่ืองจากเทศบาลเราไมมีพ้ืนที่หรือจุดแสดงสินคาของกลุมอาชีพตางๆ ทำใหประชาชนขาดรายไดเสริม 
เห็นควรจัดหาสถานที่เพ่ือใชเปนที่สำหรับใหกลุมอาชีพตางๆ ไดนำสินคามาแสดงและจำหนาย เพ่ือเปนการ
สรางรายไดเสริมใหกับประชาชนอีกทางหน่ึง 
ประธานฯ ใหนายกเทศมนตรีตำบลพอกนอยไดตอบขอซักถาม รวมทั้งขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกนอยเสนอตอที่ประชุม 
นายกฯ  ใหปลัดเทศบาลตำบลพอกนอยไดอธิบายรายละเอียดตางๆใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดรับ
ทราบเพ่ือหาทางแกไขปญหารวมกันตอไป 
ปลัดเทศบาล นายวนกร รัตนสีหา  แจงตอที่ประชุมดังน้ี 
 ๑)  ในเรื่องถังขยะทางเทศบาลจะทำการสำรวจวามีหรือไม หากมีก็จะนำไปต้ังใหในบริเวณดังกลาว
หากไมมีถังขยะก็จะรายงานใหผูบริหารทราบเพ่ือทำการจัดซื้อตอไป 
 ๒)  เรื่องบอน้ำดิบประปาบานสมสะอาด หมูที่ ๕ ทางเทศบาลตำบลพอกนอยโดยปลัดเทศบาลได
รวมประชุมกับ กอรมน. และไดเสนอปญหาขาดแคลนน้ำประปาของหมูที่ ๕ เขาที่ประชุมซึ่งก็ไดรับการ
ชวยเหลือจากชลประทานเขื่อนน้ำอูน โดยตอน ๕ ทำการปลอยน้ำชลประทานมาตามลำหวยสาขาเพ่ือผัน
น้ำเขาสูคลองชลประทานบริเวณที่ใกลกับบอน้ำประปาของ หมูที่ ๕ และไดทำการสูบน้ำจัดเต็มบอไปแลว
เมื่อวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๔ คิดวาน้ำคงจะเพียงพอจนถึงหนาฝน แตเมื่อน้ำแหงขอดทางเทศบาลจะได
มอบหมายกองชางและงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยไปตรวจสอบ และประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือ
ทำการสูบน้ำเขาบอประปาหมูบาน หมูที่ ๕ ตอไป 
 ๓)  เรื่องน้ำประปาบานบดมาด หมูที่ ๑๑ ที่ชาวบานบดมาดบริเวณขางโรงเรียนชุมชนบดมาดพอก
นอย น้ำประปาไมพอใชน้ัน หากจะทำการติดต้ังถังประปาเพ่ือใหบริการแกประชาชนบริเวณน้ัน ก็จะตอง
ตรวจสอบงบประมาณกอนวามีเพียงพอที่จะดำเนินการหรือไมอีกทั้งเราจะเอาน้ำจากที่ไหนมาสูบขึ้นถัง
ประปาเพ่ือปลอยใหประชาชนใช 
 ๔)  เรือ่งน้ำทวมขังบริเวณสี่แยกกลางหมูบาน หมูที่ ๒ เน่ืองจากรองระบายน้ำไมสามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกเพราะน้ำไหลไดดานเดียว ทางเทศบาลจะใหกองชางออกไปตรวจสอบดูและหาทางแกไขปญหา
ดังกลาวให  สวนรองระบายน้ำขางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒ (ถนนนิตโย) บริเวณหนาบานนายเดชา 
วรรณวงค ถึงวัดไทรทอง ใหผูใหญบานทำหนังสือเขามาที่เทศบาล ๆ จะไดทำหนังสือประสานไปยังหมวด
การทางพังโคนใหมาทำการแกไขปญหาให เน่ืองจากเปนพ้ืนที่รับผิดชอบของทางหลวง 
 ๕)  เรื่องหองกิจการสภาคงตองรองบประมาณหากมีงบประมาณเพียงพอก็จะไดดำเนินการตอไป 
และอีกประการหน่ึงบริเวณที่เราจะทำการปรับปรุงเปนหองกิจการสภาน้ัน ยังไมหมดสัญญาเน่ืองจากผูรับ
จางพ่ึงทำการตอเติมอาคารเอนกประสงคไปไมนาน หากเราไปดำเนินการแลวเกิดความเสียหาย ผูรับจาง
เขาจะไมรับผิดชอบ 
 ๖)  เรื่องจุดแสดงสินคาหรือจำหนายสินคาเรามีพ้ืนที่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลพอกนอย ที่จะ
สามารถดำเนินการไดแตตองรองบประมาณ และหากวามีพอคาแมคามาขายของที่ตลาดเปนประจำก็คงจะ
ทำใหสามารถจำหนายสินคาของกลุมตางๆ 
นายกฯ  นายเสนห วจีสิงห นายกเทศมนตรีตำบลพอกนอยไดกลาวเพ่ิมเติมวาเรื่องการจัดต้ังหอถัง
ประปาเพ่ือใหบริการน้ำประปาแกชาวบานบดมาด หมูที่ ๑๑ บริเวณใกลกับโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกนอย
ตองรองบประมาณหากมีงบประมาณเพียงพอจึงจะสามารถทำได เพราะไมใชวาเราจะทำอะไรก็ทำไดเลย
ไมใชวาเราจะเอาไปต้ังไวเฉยๆ ตองมีการเทฐานกอหอถังเพ่ือวางถังและอีกหลายอยาง รวมทั้งตองสอบถาม
ไปยังโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกนอยกอนวาเขาจะอนุญาตใหเราใชสถานที่ในการกอสรางหรือไม 



~ ๑๑ ~ 
 

 เรื่องน้ำทวมขังบริเวณสี่แยกกลางหมูบาน หมูที่ ๒ เด๋ียวจะใหเจาหนาที่กองชางออกไปดูเพ่ือหาทาง
แกไขปญหาเด๋ียวจะใหเขาประสานกับทานชนินทรฯ นะครับ  และรองระบายน้ำขางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒ (ถนนนิตโย) บริเวณหนาบานนายเดชา วรรณวงค ถึงวัดไทรทอง เราจะตองประสานยังหมวด
การทางพังโคนใหมาทำการแกไขปญหาให เน่ืองจากเปนพ้ืนที่รับผิดชอบของทางหลวง 

ประธานฯ ถามที่ประชุมวามีผูจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม เมื่อไมมีจึงกลาวปดการประชุม 
-------------------------- 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 
 
 

         (ลงช่ือ)            ผูบันทึกการประชุม 
(นายวนกร  รตันสีหา) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 
 
 
 

      (ลงช่ือ)               ผูตรวจสอบ 
(นายรณชิต  แพงดวงแกว) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกนอย 
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