
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลค าก้าว  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  09.30 น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลค าก้าว 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายเดือน  รัตนแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เดือน  รัตนแสง 
2 นายคิด  จรทะผา รองประธานสภาเทศบาลต าบลค าก้าว คิด  จรทะผา 
3 นางทองบ่อ  อุ่นทะยา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลค าก้าว ทองบ่อ  อุ่นทะยา 
4 นางสมาน  ภูชมศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 2 สมาน  ภูชมศรี 
5 นายบุญโฮม  ภูแช่มโชติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 2 บุญโฮม  ภูแช่มโชติ 
6 นายอุดม  นิตยาชิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 2 อุดม  นิตยาชิตร 
7 นายสมบูรณ์  พละเอ็น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 2 สมบูรณ์  พละเอ็น 
8 นายประเทียง  ภูกาบเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 1 ประเทียง  ภูกาบเพ็ชร 
9 นายประหยัด  ภูกงลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 1 ประหยัด  ภูกงลี 
10 นายคงเดช  ภูนพทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 1 คงเดช  ภูนพทอง 
11 นายประวัติ  ศุภฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 2 ประวัติ  ศุภฤกษ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 นายบุญส่ง  แสนสี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 1  ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสมหมาย  อุ่นทะยา นายกเทศมนตรีต าบลค าก้าว สมหมาย  อุ่นทะยา 

2 นายวัชรินทร์  ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีต าบลค าก้าว วัชรินทร์  ภูมาศ 
3 นายทวี  ช่างหล่อ รองนายกเทศมนตรีต าบลค าก้าว ทวี  ช่างหล่อ 

4 นายเติมศักดิ์  ภูโสดา เลขานุการนายกเทศมนตรี เติมศักดิ์  ภูโสดา 
5 นายประดิษฐ์  มาตรา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประดิษฐ์  มาตรา 

6 นางสาวรัตติยา  ประสงค์ผล ปลัดเทศบาลต าบลค าก้าว รัตติยา  ประสงค์ผล 
7 นางอภิญญา  ศรีโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง อภิญญา  ศรีโคตร 

8 นายประยูร  ไชยสีหา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประยูร  ไชยสีหา 
9 นางวรลักษณ์  โยวะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วรลักษณ์  โยวะ 
10 นายชาติชัย  จันทะเรือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ชาติชัย  จันทะเรือง 
11 นายสุรชัย  วังคีร ี พนักงานขัยรถยนต์ (ทักษะ) สุรชัย  วังคีร ี

 

  เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อได้เวลาประชุม  นางทองบ่อ  อุ่นทะยา  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล 

   ค าก้าว  ได้เชิญ นายเดือน  รัตนแสง  ประธานสภาเทศบาลต าบลค าก้าว  จุดธูป 
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เทียน บูชาพระรัตนตรัย  และท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาฯ   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ประจ าปี  พ.ศ. 2564  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม 11 คน  ไม่มาประชุม 1 คน เนื่องจากลา
ป่วย  ถือว่าครบองค์ประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  5  คน  
พนักงานเทศบาล  จ านวน  6  คน  แล้วเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

/นายเดือน... 
นายเดือน  รัตนแสง - วันนี้เป็นวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สภาฯ ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ประธานสภาฯ ได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ ในวันนี้ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายเดือน  รัตนแสง 1.1 เมื่อวันที่ 1  กันยายน  2564  ที่ผ่านมา  ประธานสภาฯได้มาปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน
(ประธานสภาฯ)  เทศบาลฯ ร่วมกับท่านเลขานุการสภาฯ  ประธานสภาฯ ได้รับหนังสือจากอ าเภอหนอง 

กุงศรี  เรื่องให้ประธานสภาฯ ประชุมคัดเลือกกรรมการธรรมาภิบาลระดับเทศบาล  เพ่ือ 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการธรรมาภิบาลระดับอ าเภอในวันที่  2  กันยายน 
2564  ณ  ห้องประชุมอ าเภอหนองกุงศรี  ชั้นสอง  เวลา  14.00 น. ที่ผ่านมานั้น  ประธาน 
สภาฯ ได้หารือกับสมาชิกสภาฯ ผ่านทางโทรศัพท์ ผลสรุปที่ประชุมเลือก  นายสมบูรณ์ 
พละเอ็น  สมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการธรรมาภิบาลประจ าเทศบาลต าบลค าก้าว  เป็นผู้แทน 
เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการธรรมาภิบาลระดับอ าเภอ  จากการรายงานของท่าน 
สมบูรณ์  พละเอ็น  ที่ประชุมระดับอ าเภอมีมติเลือกท่านธนบดี  ศรีโคตร  ประธานสภา 
เทศบาลต าบลหนองกุงศรี  เป็นกรรมการธรรมาภิบาลระดับอ าเภอ  เพ่ือท าหน้าที่ 
ประสานงานกับกรรมการธรรมาภิบาลระดับจังหวัดต่อไป  กระผมในนามประธานสภาฯ  
ขอแสดงความยินดีกับท่านสมบูรณ์  พละเอ็น  ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาฯ ให้ 
ท าหน้าที่เป็นกรรมการธรรมาภิบาลประจ าเทศบาลฯ  ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ 
กรรมการธรรมาภิบาลระดับอ าเภอ ต่อไป 
1.2 ขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่าน ผอ.กองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 
ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้กระผมพร้อมด้วย นายอุดม  นิตยาชิตร  ได้ไปอบรมหลักสูตร 
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 
11-12  กันยายน 2564 ณ  โรงแรมริมปาว  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  จาก 
การเข้ารับการอบรมกระผมพร้อมด้วยนายอุดม  นิตยาชิตร  ได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานสภาท้องถิ่นพอสมควร  ซึ่งจะได้น าความรู้ที่ได้มาน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลฯ ต่อไป  หากมีโครงการอบรมในครั้งต่อไป  กระผมหวัง 
เป็นอย่างยิ่งว่านายกเทศมนตรี  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคงจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สมาชิก 
สภาฯ ไปเข้าร่วมอบรมในโอกาสต่อไป  หลักสูตรที่มีการจัดอบรม 
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตรง 
อบรมวันที่ 5-7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ณ  โรงแรมริมปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- หลักสูตร ว 845 และการจัดท าราคากลาง  อบรมวันที่ 12-14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 
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2564  ณ  โรงแรมสยามแกรน  จังหวัดอุดรธานี  
- หลักสูตรจัดท า  บริหารอุดหนุนเฉพาะกิจ  อบรมวันที่ 3-4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
ณ  โรงแรมอัลวาเรช  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- หลักสูตรการปิดบัญชีปี 2564  อบรมวันที่  17-19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ณ  โรงแรม 
ศรีล าดวน  จังหวัดศรีสะเกษ   
1.3 ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วม 
ปฏิบัติงาน  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จ 
เพ่ือน าไปซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองกุงศรี – โคกเจริญ  หมู่ที่ 3,10  เพ่ือให้พ่ีน้อง 
ประชาชนที่สัญจรไปมาถนนสายดังกล่าวให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในระดับหนึ่ง 
กระผมในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวบ้านโคกเจริญ  ต้องขอขอบคุณมา  ณ 

/โอกาส... 
โอกาสนี้ด้วย   

 ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
นายเดือน  รัตนแสง       - ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเทียง ภูกาบเพ็ชร  - กระผม  นายประเทียง  ภูกาบเพ็ชร  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอน า
(ประธานกรรมการตรวจฯ)  เรียนว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา 
 เทศบาลต าบลค าก้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 2  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม 2564  ตาม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข 
 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2554 
   ข้อ 33 วรรคหนึ่ง  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2564  เวลา  09.30 น.  เรียบร้อยแล้ว  พร้อม 
 ได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าวทุกท่าน  ได้มี 

โอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุม  เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลค าก้าวรับรองรายงานการ
ประชุมครับ 

ที่ประชุม                   - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง   
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
  -  ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   5.1  ญัตติขอความเห็นชอบขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์   
 แปลงโคกสนามสาธารณะ  นสล. 0847 
นายเดือน  รัตนแสง - ตามท่ี  นายกเทศมนตรีต าบลค าก้าวได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
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(ประธานสภาฯ) ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลงโคกสนามสาธารณะ นสล. 0847 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายสมหมาย  อุ่นทะยา - เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การก่อสร้างอาคาร 
(นายกเทศมนตรี) ส านักงานเทศบาลต าบลค าก้าว  ก่อนเข้าสู่การพิจารณากระผมขอชี้แจงรายละเอียด 
 ขั้นตอนการด าเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินสารณประโยชน์  เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงาน 
 เทศบาลต าบลค าก้าว  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลไม่มีอ านาจยินยอมให้บุคคลใช้ 
 ประโยชน์ในที่สาธารณะ  เทศบาลมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ 
 สาธารณประโยชน์เท่านั้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดและได้ปฏิบัติ 

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ขั้นตอนการด าเนินการหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์  
คือเทศบาลต าบลค าก้าวยื่นค าขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมด้วยโครงการ  เหตุผล  
ความจ าเป็น  งบประมาณ  รูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักวิชาการ  แผนผังการใช้ที่ดิน  
ส าเนาระวางแผนที่  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค าร้องขอ  ก็จะด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่ีดิน  และขอความเห็นส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
เช่น  ทางหลวง  ป่าไม้  ผังเมือง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนของราชการขอใช้ที่ 

 สาธารณประโยชน์นั้นมีอายุการขอใช้เป็นเวลา  5  ปี  และในขณะเดียวกันถ้าไม่ต้องการ 
 

/ขอบ่อยๆ... 
 ขอบ่อยๆ หน่วยงานที่ขอใช้จะต้องด าเนินการขอถอนสภาพด้วย  ในการประชุมประชาคม 
 หมู่บ้าน  บ้านค าไฮ  หมู่ 8,11  เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2564  ณ  ศาลาประชาคมบ้าน 
 ค าไฮ หมู่ 8  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  97  เสียง  ให้เทศบาลต าบลค าก้าวก่อสร้างอาคาร 
 ส านักงานได้  ในการประชุมสภาฯ ในวันนี้  เพื่อขอความเห็นชอบขอใช้และขอถอนสภาพ 
 ที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลงโคกสนามสาธารณะ นสล. 0847  ขอน าเรียนรายละเอียด 
 ต่อที่ประชุมเบื้องต้นครับ 
นายเดือน  รัตนแสง - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติขอความเห็นชอบขอใช้  และขอถอนสภาพที่ดิน 
(ประธานสภาฯ) สาธารณประโยชน์  แปลงโคกสนามสาธารณะ  นสล. 0847  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ 
 อภิปรายสนับสนุน  คัดค้าน  หรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่  เชิญครับ 
นายอุดม  นิตยาชิตร - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอสอบถามแนว
(สมาชิกสภาฯ) เขตท่ีดินที่จะขอใช้  และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลงโคกสนามสาธารณะ 
 นสล. 0847 
นายสมหมาย  อุ่นทะยา - ส าหรับแนวเขต  ส านักงานท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ์  สาขาหนองกุงศรี  ได้ท ารังวัดแล้วตาม
(นายกเทศมนตรี) หนังสือ นลส. เลขท่ี  กส 0847  มีเนื้อที่  7  ไร่  36  ตารางวา 
นางทองบ่อ  อุน่ทะยา - เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันเห็นว่าหาก
(เลขานุการสภาฯ) หน่วยงานราชการมีความประสงค์จะขอใช้  และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 แปลงโคกสนามสาธารณะ  นสล. 0847  อย่างน้อยก็เพ่ือประโยชน์ของประชาชนดีกว่า 
 ปล่อยให้มีการรุกล้ าที่สาธารณะ  ขอสนับสนุนค่ะ 
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นายเดือน รัตนแสง - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสนับสนุน  คัดค้าน  หรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) (ไม่มี)  หากที่ประชุมไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  กระผมขอมติที่ประชุมในการให้ความ 
 เห็นชอบขอใช้  และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลงโคกสนามสาธารณะ 
 นสล. 0847  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ขอใช้  และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง 
 โคกสนามสาธารณะ  นสล. 0847   จ านวน  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายเดือน รัตนแสง - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเทียง ภูกาบเพ็ขร - เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุม 
(สมาชิกสภาฯ) กระผมขอน าเรียนต่อที่ประชุม  ดังนี้ 
  1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 เขต ได้ด าเนินการส่งโครงการแล้ว 
    ในช่วงที่ผ่านมาถนนที่ช ารุดได้ด าเนินการซ่อมแซมแล้วก็พัง  และได้จัดท าโครงการเข้า 
  มาใหม่  ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกฯ พิจารณาโครงการที่สมาชิกสภาฯ ยื่นเข้า 
  มาด้วยครับ 
  2. โครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  เทศบาลต าบลค าก้าวได้รับการถ่ายโอนโครงการแล้ว 
  ประชาชนต้องการใช้น้ า  เนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูแล้ง  จึงฝากไปยังผู้บริหารจะด าเนินการ 
  อย่างไรประชาชนจะได้ใช้น้ า  ขอให้สานต่อโครงการด้วยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ า 
นายสมหมาย อุ่นทะยา - ก่อนจะตอบในส่วนที่สมาชิกสภาฯ ได้ถามมา  ขอน าเรียนภารกิจงานดังนี้ 
(นายกเทศมนตรี) 1. เนื่องจากจากวันที่ 18 ตุลาคม  2564  ที่ผ่านมา  เทศบาลต าบลค าก้าวร่วมกับสมาชิก 
  สภาฯ  ได้ด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  ขอขอบคุณฝ่ายสภาฯ ที่ให้ 
  ความร่วมมือด้วยดี  ด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่จนแล้วเสร็จ  ได้รับความชื่นชมจากพ่ีน้อง 

/ประชา... 
  ประชาชน 
  2. วัดป่ากุงศรีเจริญธรรมได้ขอความอนุเคราะห์ขอใช้รถน้ าพร้อมเจ้าหน้าที่ในการล้างลาน 
  วัด  เพ่ือเตรียมจัดงานบุญกฐิน  วันที่  20 ตุลาคม  2564  ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 
  ผูกผ้าประดับ 
  3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ด าเนินการในช่วงแรกที่ได้ด าเนินการ  4  โครงการ   
  บ้านค าไฮ 3  โครงการ บ้านโคกเจริญ หมู่ 3  จ านวน 1 โครงการงบประมาณเหลือจ่าย จาก 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เทศบาลฯ ได้ด าเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายจ านวน  10 
   โครงการ  รวมโครงการบ้านโคกเจริญ หมู่ 10  บ้านสระแก้ว  บ้านหนองหว้า  บางส่วน 
  บ้านสะอาดนาดี  แต่ได้มา  4  โครงการ 
  4. โครงการ  2  โครงการ  งบประมาณเศรษฐกิจฐานราก  ถนนสายบ้านค าไฮ หมู่ 11 
  ถนนสายบ้านหนองหว้า – บ้านหนองไม้ตาย  เป็นงบประมาณท่ีผู้บริหารชุดก่อนได้ขอ 
  งบประมาณไว้ 
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  5. โครงการ  3  โครงการ  เป็นโครงการที่ของบประมาณประสานแผนไปยังองค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้บรรจุเข้าเทศบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ถนน 
  สายจากบ้านโนนศิลา-หนองบัวแดง  ถนนสายบ้านหนองหว้า-บ้านหนองไม้ตาย  โครงการ 
  ขุดลอกห้วยค าปลัดโก่ง 
  6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุด  ได้ประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการซ่อมแซม 
  สรุปได้ว่ารอให้ฝนทิ้งช่วงก่อนถึงจะด าเนินการ  น่าจะประมาณปลายเดือนตุลาคม  หรือต้น 
  เดือนพฤศจิกายน  
  7. โครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  นายกฯ ได้สอบถามไปยังกรมชลประทานว่าได้ 
  มอบให้เทศบาลฯ แล้ว  งบประมาณในปี 2565 ถูกตัดออกไป  เทศบาลฯ น าโครงการขอ 
  งบประมาณปี 2566 ผ่านอ าเภอไปยังจังหวัด  นายกฯ น าส่งหนังสือด้วยตนเอง  สัปดาห์ 
  ที่ผ่านมาได้รับการประสานจากกรมชลประทาน ว่าได้ของบประมาณบรรจุเข้าปี 2565 

นายเดือน รัตนแสง - ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้เรียนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  วันที่ 21 ตุลาคม 2564 
(ประธานสภาฯ) ที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2564  ขอเชิญท่าน

ปลัดชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
นางสาวรัตติยา ประสงค์ผล  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วม 
(ปลัดเทศบาลฯ) ประชุมทุกท่าน  เนื่องจากวันที่ 21  ตุลาคม 2564  เทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้

ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2564  ทุกท่านได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  บ ารุงรักษา  ปรับปรุงภูมิทัศน์  
บริเวณรอบๆ ส านักงานเทศบาลฯ  เสร็จภารกิจได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  
ดิฉันขอขอบคุณ  ฝ่ายสภาฯ คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้ 

นายสมหมาย  อุ่นทะยา - กิจกรรมในวันที่  21  ตุลาคม 2564  ขอขอบคุณคณะสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ 
(นายกเทศมนตรี) ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับ 
นายประเทียง ภูกาบเพ็ชร  - เพ่ิมเติมเรื่องการใช้น้ าประมาณ  30  ราย  ได้พูดคุยกับประชาชนที่ต้องการใช้น้ า   
(สมาชิกสภาฯ) จะมีวิธีการใช้น้ าอย่างไร  จะมีการประชาคมหรือไม่    
นายสมหมาย  อุ่นทะยา  - โครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  รองบประมาณท่ีขอยังไม่มา  ขณะนี้ที่ด าเนินได้ใน 
(นายกเทศมนตรีฯ) ส่วนของการสูบน้ าเพ่ือผลิตน้ าประปาบ้านโคกเจริญ  หากได้รับงบประมาณมาจะได้ออก

ประชาคม  ส ารวจข้อมูลครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ า  เสร็จแล้วด าเนินการตามล าดับต่อไป  
ขอให้ได้งบประมาณจะด าเนินการประชาคมและด าเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนของ 

/กรม... 
 กรมชลประทานต่อไป 
นายเดือน รัตนแสง - จากการที่เราสูบน้ ามาไว้ที่สระวัดบ้านโคกเจริญเพ่ือผลิตน้ าประปา  เราจะได้ปล่อยน้ าทิ้ง 
(ประธานสภาฯ) ประมาณ 4-5 จุด  เสียเปล่า  ท่อที่สูบมายังสระวัดมีขนาดเล็ก  แต่ถ้าเราบริหารน้ าจุดนี้เงิน

ค่าน้ าเพ่ิมคนที่จะใช้น้ าเข้าไปจะมีประโยชน์กว่าที่เราปล่อยน้ าทิ้ง  ขอให้ผู้บริหารชี้แจงครับ 
นายวัชรินทร์ ภูมาศ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การใช้ 
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(รองนายกฯ) น้ าเทศบาลฯ เราจะไปศึกษาดูงานจากที่ที่เขาได้ด าเนินการมาก่อนว่าเป็นอย่างไร  เราจะ
ด าเนินการในไม่ช้า  จะออกประชาคม  หน้าแล้งจะได้ใช้น้ าแน่นอน  ขอให้ผู้ประสงค์จะใช้
น้ าได้เตรียมความพร้อมรองรับได้เลย  ส่วนอัตราค่าบริการในการใช้น้ าเรายังไม่ได้ก าหนด  
จะไปศึกษาดูงานที่ อบต.หัวหิน ก่อน  จึงจะได้ด าเนินการต่อไป 

นายเดือน รัตนแสง - กระผมได้พูดคุยกับพ่ีน้องประชาชนแล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการใช้น้ า ทุกท่านยินดีจ่าย 
(ประธานสภาฯ) แต่อัตราค่าบริการเราจะได้ก าหนดอีกครั้ง  ขอเสนอให้คณะผู้บริหารเสนอโครงการนี้เป็น

โครงการน าร่อง  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้น้ าเห็นว่าผู้ได้ใช้น้ า
ได้ผลขนาดไหน  เทศบาลฯ จะได้น าโครงการมาประเมินอีกครั้งครับ  ที่ประชุมมีท่านใดจะ
เสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  หากที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  กระผมขอปิด
การประชุม 

 

  ปิดประชุมเวลา  10.30 น. 
 
  

 (ลงชื่อ)     ทองบ่อ  อุ่นทะยา  ผู้จดรายงานการประชุม 
         ( นางทองบ่อ  อุ่นทะยา )   
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลค าก้าว 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจแล้วถูกต้อง  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 

(ลงชื่อ)       ประเทียง  ภูกาบเพ็ชร ประธานกรรมการ   
                  ( นายประเทียง  ภูกาบเพ็ชร ) 
 
 

(ลงชื่อ)          อุดม  นิตยาชิตร   กรรมการ  (ลงชื่อ)      คงเดช  ภูนพทอง    กรรมการ 
            ( นายอุดม  นิตยาชิตร )       ( นายคงเดช  ภูนพทอง ) 
 

สภาเทศบาลต าบลค าก้าว  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลค าก้าว   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

 
 (ลงชื่อ)     เดือน  รัตนแสง           

                   ( นายเดือน  รัตนแสง ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลค าก้าว 


