
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันที่  ๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

ผู้มาประชุม     
ล าดับที่         ชื่อ  -  สกุล               ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายวัชรินทร์   โสภิณ ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๒ นายเฉลียว  ราชาสุข รองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๓ นางพูนมณี  อินทรสด   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๔ นายวิรัส   สาระค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๕ นายสมัย  พรมรักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๖ นายสัญชัย  บุราโส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๗ นายทองฮวด  สิมพา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๘ นายสุพัฒน์  ค าย่อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๙ นายสุวิทย์  คุยบุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

๑๐ นางปราจีน  รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๑ นายสมชาย  สนทาธร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๒ นายวิไล   นาแว่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่          ชื่อ  -  สกุล               ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายไพศาล    อุปมะ นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๒ นางวัลลภา   ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรี  ฯ  
๓ นายอาทิตย์   สายทอง รองนายกเทศมนตรี ฯ  
๔ นายศรีนวน   มะโรงศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕ นายบรรจง   แก่นค า เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๖ นางศรินยา   จันพลา ปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๗ นางส าเนียง  รัตนโกเศศ รองปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๘ นางสาวยุพาพร  วิชาโคตร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๙ นางเมขลา   วิชาโคตร ผอ.กองวิชาการและแผน ฯ  

๑๐ นางนิตยา  ต้นค าใบ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๑๑ นางปราณี    วังไฉล ผอ.กองคลัง  
๑๒ นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
๑๓ นางณัฐชยา   มะธิเกาปะ หน.ฝ่ายอ านวยการ  
๑๔ นายธนชัย   ธนสีลังกูร หน.ฝ่ายการโยธา  
๑๕ นายปรองสิน  โคตะค า นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
๑๖ นางณัฐธยาน์   ด าดี จพง.ธุรการช านาญงาน  
๑๗ จ.อ.วีระพงค์  จันทวงษา จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  
๑๘ นางราตรี   ชูเรือง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

 
/ผู้เข้าร่วม... 



                                                                 - ๒ – 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
ล าดับที่         ชื่อ  -  สกุล               ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายแสง   ศรีสวัสดิ์ ประธานชุมชน ม.๑๐  
๒ นายสุรเดช  น้อยนิล ประธานชุมชน ม.๑  

 
เร่ิมประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - แจ้งประกาศเทศบาลศรีธาตุ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลศรีธาตุ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- การประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ได้ตรวจสอบดูรายงานการประชุมในครั้งที่
ผ่านมาว่าควรที่จะเพ่ิมเติมหรือมีข้อความที่จะแก้ไข ขอเชิญครับ 
- สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไหมครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการ
ประชุมฯ ขอมติที่ประชุมครับ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  โปรดยกมือ 
- รับรอง   ๑๑   เสียง    ไม่รับรอง  -  เสียง    งดออกเสียง  ๑   เสียง 

- ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 
 

เรื่อง  กระทู้ถาม 
       -(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
        -(ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕     - เรื่องเสนอใหม่  
๕.๑  เรื่อง  ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  (วาระ ๑  ขั้นรับหลักการ) 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ      

-เชิญนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติ (อ่านค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ต่อที่
ประชุมสภาครับ 

นายไพศาล อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 
 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  

1. สถานการณ์คลัง 
          ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม   
พ.ศ.๒๕๖๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน ๑๗,๑๐๗,๙๔๓.๗๔ บาท 
 
                                                                                                    /๑.๑.๒... 

 



      - ๓ – 
 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๒๘,๕๔๐,๕๖๓.๘๙ บาท 
๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๔,๗๘๕,๘๕๙.๑๙ บาท 
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๐ โครงการ 
รวม ๐.๐๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๐  โครงการ             
รวม ๐.๐๐ บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๔,๓๔๘,๗๒๕.๓๕ บาท 
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
   (๑) รายรับจริง จ านวน ๔๐,๘๐๖,๗๗๔.๔๗ บาท ประกอบด้วย 
       หมวดภาษีอากร    จ านวน   ๓๐๓,๒๔๒.๐๐  บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ านวน    ๔๘๙,๗๙๘.๐๐ บาท 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน   ๖๙๑,๒๙๙.๐๒  บาท 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน   ๐.๐๐  บาท 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน   ๒,๕๓๕.๐๐  บาท 
       หมวดรายได้จากทุน    จ านวน   ๐.๐๐  บาท  

       หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน   ๑๘,๗๖๖,๔๘๓.๔๕  บาท 
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน   ๒๐,๕๕๓,๔๑๗.๐๐ บาท 
   (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๒๑,๑๓๒.๐๐ บาท 
   (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๓๕,๓๘๘,๕๒๐.๓๘ บาท ประกอบด้วย 
        งบกลาง       จ านวน    ๙,๙๕๕,๐๐๙.๓๔    บาท 

  งบบุคลากร    จ านวน   ๑๔,๖๙๖,๗๒๑.๐๐   บาท 
  งบด าเนินงาน    จ านวน  ๖,๐๔๔,๘๑๐.๐๔  บาท  
  งบลงทุน    จ านวน   ๑,๔๘๔,๑๐๐.๐๐  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น    จ านวน   ๐.๐๐  บาท 
  งบเงินอุดหนุน    จ านวน    ๓,๒๐๗,๘๘๐.๐๐  บาท 

   (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน ๒๑,๑๓๒.๐๐บาท 
   (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 
   (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 

         (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน ๐.๐๐ บาท       
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-เชิญเลขานุการสภาได้แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 

นายสมชาย  สนทาธร 
เลขานุการสภาฯ 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด ๓ ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี  ๑  ให้ประธานสภาท้องถิ่น  ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  และลง
มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพ่ือประโยชน์แก่
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการก็ได้ 

 /นายวัชรินทร์... 



       - ๔ - 
 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ    

-เชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ของงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระ ๑ ชั้นรับหลักการ)  ว่าควรจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญครับ  เชิญท่านสุพัฒน์  ค าย่อย 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
สมาชิกสภาฯ 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ผมนายสุพัฒน์  ค าย่อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เขต ๒ ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑  
เรื่อง ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (วาระ  
๑ ชั้นรับหลักการ)  ผมคิดว่าท่านสมาชิกสภาของเราทุกท่านคงจะไม่มีเวลาได้อ่านดูในรายละเอียด
ตลอดทั้งทุกหมวดตัวอักษรหรือว่าค าถูกผิดนั้นสักเท่าไหร่  และในเรื่องของรายละเอียดต่าง ๆ นั้น 
ผมก็ขอฝากทางเจ้าหน้าที่เราได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องขอให้ดูดี ๆ  ว่าเอกสารครบถ้วนหรือ
ถูกต้องหรือไม่  เพราะว่าถ้าหากว่าสภาได้มีการอนุมัติหรือได้มีการประกาศใช้ไปแล้ว  แต่ภายหลัง
ก็จะมีการขอน ากลับมาแก้ไขในทีหลังนั้น ผมว่ามันจะดูไม่ค่อยจะเหมาะสม และเรื่องที่ผมสงสัยอีก
เรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับด้านรายรับ  ในการตั้งงบประมาณรายรับของปีงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เรา
มีการประมาณการรายรับไว้ต่ าลง  แต่ในส่วนของเงินอุดหนุนนั้นเราตั้งประมาณการรายรับไว้
เพ่ิมขึ้น  ซึ่งผมคิดว่าในขณะนี้นั้น ในด้านของเศรษฐกิจที่ตกต่ าของประเทศในปัจจุบันที่ได้รับจาก
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิสฯ นั้นผมว่าทุก ๆ ภาคส่วนนั้นแม้กระทั้งของส่วนกลางนั้นก็คง
จะได้รับผลกระทบกับปัญหานี้เหมือนกัน ซึ่งผมเองผมคิดว่าในเรื่องของงบเงินอุดหนุนหรือเงิน
จัดสรรต่าง ๆ นั้น รัฐบาลก็คงจะประสบกับปัญหาในเรื่องของเงินจัดสรร  ผมเลยคิดว่าในการตั้ง
งบประมาณการรายรับในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  นั้น ผมคิดว่า
มันไม่สมดุลย์กันสักเท่าไหร่ ซึ่งเราควรที่จะตั้งประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ เชิญท่านรองประธานสภา ท่านเฉลียว   ราชาสุข  

นายเฉลียว  ราชาสุข 
รองประธานสภาฯ  

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ในระเบียบวาระนี้ ผมมีข้อสงสัยในหมวดรายได้ที่เราจัดเก็บเอง รายได้เบ็ดเตล็ดในปีงบประมาณ
ของ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ เท่าท่ีได้ตรวจสอบดู ด้านรายได้ในหมวดนี้นั้นซึ่งเราได้มีการจัดเก็บเองก็ได้มา
กอยู่  แต่ท าไมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เราท าไมถึงได้มีการตั้งงบประมาณการไว้ลดลง 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-เชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงในประเด็นที่ท่านรองประธานสภาได้สอบถาม 

นายไพศาล อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ในประเด็นที่
ท่านรองประธานได้สอบถาม ผมก็จะขออนุญาตท่านประธานสภาได้ให้ทางผู้อ านวยการกองคลังได้
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  เชิญผู้อ านวยการกองคลัง 

นางปราณี  วังไฉล 
ผอ.กองคลัง 

- เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้อ านวยการกอง  ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่าน ในหมวดรายได้ที่เราจัดเก็บเองหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ในปีงบประมาณปี 
พ.ศ.๒๕๖๒  เรามีรายได้เพ่ิมขึ้นก็เพราะว่าเราได้มีการขายแบบเองไปหลายรายการ แต่ใน
ปีงบประมาณ ของปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ และ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นเราไม่ได้มีโครงการ 

                                                                                                   /ขายแบบ... 
 
 



        - ๕ - 
 

 ขายแบบอีก  สาเหตุก็เพราะว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  ตลอดจนเขาก็ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อระเบียบในการจัดเก็บเองของ อปท.  และจะไม่มีโครงการขายแบบอีก  เลยท าให้
เป็นสาเหตุที่เราต้องมีการตั้งงบประมาณให้ต่ าลงกว่าปีที่ผ่านมา   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านปราจีน  รัตนธรินทร์   

 
นางปราจีน  รัตนธรินท์ 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่าน  ดิฉันนางปราจีน  รัตนธรินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันก็มีข้อ
สงสัยในหมวดของภาษีอากร  ซึ่งในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณการ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เราท าไมถึงได้มีการตั้งประมาณการไว้ต่ าลง   

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตร ี

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ
ทุกท่าน  ผมก็ขออนุญาตท่านประธานสภา ให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด
ส าหรับประเด็นที่ท่านสมาชิกท่านปราจีน  รัตนธรินทร์ ได้มีการอภิปราย 

นางศรินยา  จันพลา 
ปลัดเทศบาล 

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ดิฉันก็จะขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ  ในส่วนของ
รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ เขาก็มีหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ ก็คือ เขามี
การเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในช่วง ๖ เดือนแรก และ ๖ 
เดือนหลัง  ของปีงบประมาณปีที่ผ่านมา  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ในการจัดท างบประมาณเขาก็มี
หลักเกณฑ์ในการจัดท าตลอดจนได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบอยู่แล้ว  ซึ่งตามปกติแล้ว 
ในการตั้งงบประมาณนั้นเราสามารถตั้งเพ่ิมขึ้นจากปีทีผ่านมาได้ ๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  ซ่ึง
ตามท่ีทางสมาชิกสภาได้สอบถามมาว่าท าไมเราถึงไม่ตั้งงบประมาณให้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  ขอเชิญท่านสุวิทย์  คุยบุตร 

นายสุวิทย์  คุยบุตร 
สมาชิกสภาฯ 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
 ผมนายสุวิทย์  คุยบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมก็มีข้อสงสัยในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรม  
โครงการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่นงานประเพณีบุญบั้งไฟ  อุดหนุนชุมชนในการจัดกิจกรรม
ในงานประเพณีต่าง ๆ ทั้ง ๙  ชุมชน  ท าไมในการตั้งงบประมาณนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ นั้น  ท าไมตั้งไว้น้อยหรือต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  ผมไม่เข้าใจขอให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยชี้แจงด้วย 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ก็
เนื่องจากว่าเรื่องของการตั้งงบประมาณในการอุดหนุนนั้นมันก็เป็นอ านาจของทางฝ่ายบริหาร  
ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ นั้น  ถ้าไม่พอเราสามารถโอนมาเพ่ิมเติมได้   

  
/นายวัชรินทร์ ... 
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นายวัชริทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

-ผมก็เห็นด้วยกับท่านสุวิทย์  คุยบุตร  เกี่ยวกับเรื่องของเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมการต่าง ๆ 
เช่นการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของเรานั้นในปีไหนเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนั้นมันก็ไม่
เพียงพอสักเท่าไหร่ ก็ฝากทางฝ่ายผู้บริหารได้ช่วยพิจารณาเพ่ิมงบประมาณในส่วนนี้ด้วย และก็
ฝากทางเจ้าหน้าที่ของเราเอาไว้ด้วย เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ให้ดีด้วยก่อนที่จะน าส่งท่านสมาชิกสภา ซึ่งผมก็เคยได้บอกไปหลายครั้งแล้ว  มีสมาชิกสภาท่านใด
จะอภิปรายอีกไหมครับก่อนที่จะรับหลักการ เชิญท่าน วิรัส  สาระค า  

นายวิรัส  สาระค า 
สมาชิกสภาฯ 

-เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ผมนายวิรัส  สาระค า  สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เปิดไปหน้าที่ ๓๗/ 
๓๔  ไปพร้อมกันเลย  คือผมมีความสงสัยในหมวดครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  ผมยัง
ไม่เข้าใจในส่วนเรื่องของรายละเอียด ขอให้ชี้แจงด้วย 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  

เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง คณะผู้บริหารเองก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องของการออกก าลังกาย  ซึ่งของเดิมที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มอบให้เรานั้น  
ขณะนี้มันก็เกิดการช ารุดเสียหาย ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทางฝ่ายบริหารอยากจะได้เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้งเพ่ิม  ส่วนเรื่องของรายละเอียด ผมก็จะขออนุญาตท่านประธานสภาให้เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเป็นผู้แจ้งในส่วนของรายละเอียด เชิญครับ 

นางราตรี  ชูเรือง 
หน.ฝ่ายแผนงานฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ดิฉันนางราตรี  ชูเรือง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  เนื่องด้วยรายละเอียดของเครื่อง
ออกก าลังกายกางแจ้งจะมีอยู่ ๔ รายการ  ส่วนว่าในรายละเอียดของเครื่องออกก าลังกายแบบบิด
เอวนั้นรายละเอียดจะอยู่หน้า  ๓๘ /๗๔   เครื่องบิดเอว ๓ สถานี เครื่องละ  ๒๗,๖๐๐.-บาท 
จ านวน ๒ เครื่อง  เป็นเงิน ๕๕,๒๐๐.- บาท ขนาดไม่ต ากว่า ๑๒๐X๑๒๐X๑๕๐ ซม.  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
- โครงสร้างเสาหลักใช้เหล็กท่อทรงกรม ขนาดไม่ต่ ากว่า ๔ นิ้ว 
- โครงสร้างจะใช้เหล็กท่อทรงกรม ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒ นิ้ว 
- มือจับใช้เหล็กท่อทรงกรม ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑.๒ นิ้ว 
- ที่เหยียบทรงกรมท าจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน (LLDPE) ขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๔x๓๔ ซม. มีปุ่มนวด
ฝาเท้าแบบนูนทรงกรม ไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ปุ่ม 
- ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ าหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  
- ฝาครอบตีนเสา ท าจากพลาสติก (LLDPE)   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือเพ่ิมเติม  ก่อนที่จะรับหลักการ ขอเชิญท่านเฉลียว  ราชาสุข 

นายเฉลียว  ราชาสุข 
รองประธานสภา ฯ 

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ    
ทุกท่าน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ผมสงสัยหน้าที่  ๖๑/๗๔  เกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพนักงานตรวจโรค  จ านวน  
๒,๐๐๐ บาท  ซึ่งพนักงานในส่วนนี้เรายังมีอาสาประจ าชุมชน ผมไม่ทราบว่าเงินจ านวน ๒,๐๐๐  
บาท นั้นเราจะจ่ายให้ใคร ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วย  
 

 /นายไพศาล... 
 



        - ๗ - 
 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ในส่วนเรื่องของรายละเอียดนั้น ผมก็จะขออนุญาตท่านประธานสภาได้ให้ทางผอ.กองสาธารณสุข
ฯได้เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของรายละเอียด  

น.ส.ยุพาพร วิชาโคตร 
ผอ.กองสาธารฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ก็จะขอชี้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน
ผู้ตรวจโรคสัตว์  จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท  ก็คือค่าตอบแทนนั้นเราจะจ่ายให้กับทางประศุสัตว์
อ าเภอ  ส่วนค่าตอบแทนของอาสานั้นจะไม่มี   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยในประเด็นไหนอีกไหมครับ เชิญท่านวิรัส  สาระค า    

นายวิรัส  สาระค า 
สมาชิกสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก
ท่าน  ผมนายวิรัส  สาระค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ผมมีข้อสงสัยในหน้า  ๗๔/๔๗ 
ในการจัดซื้อเครื่องเสียง  คือผมอยากจะขอเรียนถามว่าในการจัดซื้อนั้นรายละเอียดเราจะจัดซื้อ
กันอย่างไร  ก็ขอให้ชี้แจงรายละเอียดด้วย ขอบคุณครับ 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี   

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ในประเด็นของการจัดซื้อเครื่องเสียง ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านก็คงจะทราบกันแล้ว เกี่ยวกับการใช้งานส าหรับเครื่องเสียงของเทศบาลเรามันก็มีการใช้
งานมานานมากแล้ว เลยท าให้เกิดการช ารุดผุพังตามระยะเวลาของการใช้งานของมันเอง  ก็เลย
อยากจะจัดซื้อใหม่ ซึ่งในการจัดซื้อจริงนั้นทางฝ่ายบริหารก็คงจะมอบหมายให้ท่านรองอาทิตย์  ได้
ไปดูกับทางฝ่ายกองช่างด้วยเพราะก็ถือว่าท่านเป็นผู้รู้เกี่ยวกับเครื่องเสียงได้ดีอีกท่านหนึ่ง  ส่วน
ทางฝ่ายสมาชิกสภาท่านใดที่มีความรู้ในเรื่องของเครื่องเสียงก็ช่วยไปดูไปช่วยตรวจตลอดจนไป
เลือกด้วยก็จะเป็นการดีส่วนเรื่องของรายละเอียดนั้นผมก็จะขออนุญาตท่านประธานให้ทางกอง
ช่างได้ให้ในรายละเอียด เชิญครับ 

นายธนชัย ธนสีลังกูร 
หน.ฝ่ายช่างโยธา 

-เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก
ท่าน  
ส าหรับการจัดซื้อเครื่องเสียงนั้นเราก็จะมีการจัดซื้อโดยการสืบราคา ส่วนขนาดและรายละเอียด
ต่าง ๆ ก็ตามเอกสารตามเทศบัญญัติ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

ฝากทางกองช่างด้วยว่า  ในการที่จะซื้อเครื่องเสียง  เราต้องอาศัยคนที่รู้และมีประสบการณ์  ซึ่ง
ผมว่าถ้าเราจะไปซื้อก็ให้ผู้ที่เขารู้เรื่องของเครื่องเสียงได้ไปดูด้วย ซึ่งส่วนตัวผมเองผมคิดว่าถ้าเรา
ซื้อในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท มันจะต้องได้เครื่องเสียงที่ดีมากเลย  มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายก็ขอเชิญครับ เชิญท่านเลขาสภาฯ 

นายสมชาย สนทาธร 
เลขาสภา ฯ 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ในประเด็นของการจัดซื้อเครื่องเสียง ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เท่าที่ผมเคยมีประสบการณ์ถ้าเราจะ
ซื้อในราคา ๓๐๐,๐๐๐  บาท  เราสั่งซื้อของสปอร์หรือของบริษัทโดยตรงนั้น ผมว่าเราจะได้เครื่อง
เสียงที่ดีและสามารถออกใช้ในงานใหญ่ ๆ และจะไม่เสียง่าย และอีกอย่างเขาก็มีการรับประกัน
คุณภาพให้อีกด้วย    
 

 /นายวัชรินทร์... 
 



                    - ๘ – 
 

  
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือเพ่ิมเติมอีก ผมก็จะขอมติที่ประชุม 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระ ๑ ขัน้รับหลักการ) โปรดยกมือครับ 
- รับหลักการ  ๑๒ เสียง   
-ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ มีมติรับหลักการแห่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระท่ี  ๑   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
นายสมชาย สนทาธร 
เลขานุการสภาฯ 

 - ล าดับต่อไปขอเชิญท่านเลขาสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้แจ้งข้อระเบียบกฎหมาย 
 
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  “ข้อ  ๔๕  ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็น  ๓ วาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา  ๓ วาระรวดเดียวก็ได้  ในการ
พิจารณา  ๒  วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่  ๒ นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
       ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณา
วาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
“ข้อ  ๔๙  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นจะลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
     ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็มาให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
     ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติ
อาจเสนอ ค าแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้   
“ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปร
ญัตติและ  มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   
       ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 

 /การแต่งตั้ง... 



           - ๙ - 
 

  

การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๕ (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
“ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ (๑ ) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น 
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติเป็นอย่างอ่ืน  และให้น าวิธีการ 
เลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
สมาชิกสภาฯ 
ผู้รับรอง 
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๔  
ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ควรจะมีคณะกรรมการในการแปรญัตติกี่คน   ขอเชิญท่าน
สุพัฒน์ ค าย่อย 
- ผมนายสุพัฒน์  ค าย่อย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการในการแปรญัตติ
จ านวน  ๓ ท่าน 
- นายสุวิทย์  คุยบุตร  สมาชกิสภาเทศบาลและนายทองฮวด  สิมพา  สมาชิกสภาเทศบาล 
- มีสมาชิกสภาท่านใด  จะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรอ่ืนอีกไหมครับ 
- ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม 
-  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓ คน โปรดยกมือ 
- เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
- ที่ประชุมสภาเทศบาลให้มีคณะกรรมการในการแปรญัตติจ านวน  ๓ คน 

- ก็ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมผู้รับรองสองท่าน 
 

นายสุพัฒน์ ค าย่อย 
สมาชิกสภาฯ 

-ผมนายสุพัฒน์  ค าย่อย  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ นายสัญชัย  บุราโส เป็นคณะกรรมการ
ในการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

ผู้รับรอง -นายสมัย  พรมรักษา  สมาชิกสภาเทศบาล และนายสุวิทย์  คุยบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
  
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกไหมครับ  หากไม่มีขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้       
นายสัญชัย  บุราโส เป็นคณะกรรมการในการแปรญัตติ คนที่ ๑ โปรดยกมือ 
- เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
-ที่ประชุมสภาเทศบาลเลือกนายสัญชัย  บุราโส เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  

นายสุวิทย์  คุยบุตร 
สมาชิกสภาฯ 

-ผมนายสุวิทย์   คุยบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ นายทองฮวด  สิมพา  เป็น
คณะกรรมการในการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

ผู้รับรอง -นายสุพัฒน์  ค าย่อย สมาชิกสภาเทศบาล และนายวิไล  นาแว่น  สมาชิกสภาเทศบาล     
 

 /นายวัชรินทร์... 



        - ๑๐ - 
 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกไหมครับ  หากไม่มีขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้       
นายทองฮวด  สิมพา เป็นคณะกรรมการในการแปรญัตติ คนที่ ๒ โปรดยกมือ 
- เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
-ที่ประชุมสภาเทศบาลเลือกนายทองฮวด  สิมพา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

นายวิรัส  สาระค า 
สมาชิกสภาฯ 

-ผมนายวิรัส  สาระค า  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ  นางปราจีน  รัตนธรินทร์   
 

ผู้รับรอง -นายสุวิทย์  คุยบุตร    สมาชิกสภาเทศบาล และนายสมัย  พรมรักษา สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกไหมครับ  หากไม่มีขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้       
นางปราจีน   รัตนธรินทร์ เป็นคณะกรรมการในการแปรญัตติ คนที่ ๓ โปรดยกมือ 
- เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
-ที่ประชุมสภาเทศบาลเลือกนางปราจีน   รัตนธรินทร์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

-มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอชื่อ
บุคคลอื่นเพ่ิมเติม ผมก็จะขอมติที่ประชุม 
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน ๓ ท่าน ก็คือ นายสัญชัย บุราโส  
นายทองฮวด  สิมพา  และนางปราจีน  รัตนธรินทร์   ตามท่ีได้เสนอ  ขอให้ยกมือครับ 
-รับรอง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
นายกเทศมนตรี 

-การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔    
-มีสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติเป็นกี่วัน เชิญท่านเลขาฯ เสนอครับ 

นายสมชาย สนทาธร 
เลขานุการสภาฯ 

-ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาค าแปรญัตติเป็น ๓ วัน คือ วันที่ ๘,๙,๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

ผู้รับรอง -นายสุวิทย์  คุยบุตร    สมาชิกสภาเทศบาล และนายสมัย  พรมรักษา สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็นกี่วัน มีใครจะเสนอไหม
ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  
- รับรอง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

มติที่ประชุม  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็น ๓ วัน คือวันที่ ๘,๙,๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่
เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-ในการนัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ มีใครจะเสนอไหมครับ เชิญท่านสมชายสนทาธร 
เลขานุการสภาฯ  

นายสมชาย สนทาธร 
เลขานุการสภาฯ 

-ผมนายสมชาย  สนทาธร  เลขานุการสภาฯ ขอเสนอวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันพุธ
ที่  ๑๒ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ 

 /นายวัชรินทร์.... 
 
 



        - ๑๑ - 
 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 

 -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมก็จะขอมติที่ประชุม 
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นตามที่ท่านสมชาย  สนทาธร  ได้ เสนอวันนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติขอให้ยกมือครับ  
- เห็นชอบ  ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
- เห็นชอบนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเป็นวันที่ ๑๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-และเม่ือเราได้ทราบวันนัดประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติแน่ชัดแล้ว ผมก็จะขอนัดวันประชุม
สภาเทศบาลด้วยวาจา คือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม    (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ๒๓)  ผมขอนัดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๓  ในวัน
จันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 เนื่องจากการประชุมสภาก็เลยเวลาพัก รับประทานอาหารมามากแล้ว  จึงขอพักรับประทาน
อาหารกลางวันก่อน 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 

ประธานสภา 

-  เรื่องอ่ืน ๆ  
- ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมไหมครับเชิญท่านสมัย พรมรักษา 
ในวาระเรื่องอ่ืน ๆ 

นายสมัย  พรมรักษา 
สมาชิกสภาฯ 

 -ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน  ๆ ผมก็ขอฝากทางคณะผู้บริหาร ก็คือเรื่องการขอขยายเขตน้ าประปา
ใหม่ตั้งแต่เส้นไปรษณีย์ไปขึ้นไปถึงรีสอร์ท ก็ฝากทางฝ่ายผู้บริหารได้ออกไปส ารวจในจุดนี้ด้วย ว่า
เราจะมีการด าเนินการได้อย่างไร 

นางยุพาพร  วิชาโคตร 
ผอ.กองสาธารฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน     
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ส าหรับกองสาธารณสุขฯ ก็จะขอประชาสัมพันธ์ตลอดจนจะได้แจ้งให้ 
ที่ประชุมแห่งนี้ได้ทราบและขอให้ทุกท่านนั้นได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๒ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เราจะจัดกิจกรรมนี้ร่วมกับทางอ าเภองานก็จะเริ่มในเวลา  ๐๘.๓๐ น. เราก็จะมีการ
ปล่อยปลา และจะมีการปลูกหญ้าแฝกตรงบริเวณบึงค าศรี         
-เรื่องท่ีสอง ก็จะขอปรึกษาท่ีประชุมสภาในวันนี้ด้วย ก็สืบเนื่องจากว่าทางจังหวัดเขาก็ได้มีหนังสือ 
แจ้งให้เราสมัครเข้าร่วมโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ซึ่งก็เป็นโครงการขององค์พระเทพฯ  
ซึ่งในการที่เราจะสมัครเข้าร่วมส าหรับโครงการนี้นั้น จะต้องมีข้ันตอนต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. เราจะต้องเสนอเรื่องนี้เข้าผ่านทางสภา  ผ่านคณะผู้บริหาร  และก็จะมีชาวบ้านเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภาด้วย 
๒. เขาให้น าเรื่องนี้เข้าเป็นวาระแรก ในการเข้าประชุมสภา และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ทางสภา  ก็เลยขอปรึกษาที่ประชุมสภาได้พิจารณาว่าเราจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

-ส าหรับประเด็นในการที่เราจะสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผมก็จะขอปรึกษาท่าน
ปลัดเทศบาลว่าเราสามารถด าเนินการในโครงการอย่างนี้ได้หรือไม่ 
 
 

 /นางศรินยา... 
 



        - ๑๒ – 
 

นางศรินยา  จันพลา 
ปลัดเทศบาล 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ส าหรับประเด็นที่ท่านประธานสภาได้สอบถามนั้น  ดิฉันก็จะขออนุญาตแจ้งให้ท่านประธานได้
ทราบนอกรอบอีกครั้งหนึ่ง ว่าเราสามารถที่จะน าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภานั้นได้หรือไม่
ค่ะ 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน  ๆ  มีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ใน
ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ผมก็มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิ่งสอง
แผ่นดิน อ าเภอศรีธาตุ – อ าเภอท่าคันโท เราจะมีการจัดกิจกรรมในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๓  
ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้เข้าร่วมด้วย 
-อีกเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรานั้น ใน
อาทิตย์หน้าก็จะขอความร่วมมือกับท่านสมาชิกทุกท่าน  ได้มาลงพ้ืนที่และช่วยออกมาท าร่วมกัน
เพราะว่าเราไม่ได้มีการจ้างแรงงาน    
-อีกเรื่องหนึ่งก็ขอให้ทางฝ่ายเลขาสภาได้ช่วยแจ้งและนัดหมายกับทางกองช่างเลยว่า เราจะไปเอา
กระสอบทรายเพ่ือที่จะมาท าตรงบริเวณบึงค าศรีของเราที่มันเกิดการรั่วซึม ถ้าทางฝ่ายของท่าน
พร้อมก็ขอให้ท่านได้แจ้งให้ทางฝ่ายช่างได้ทราบด้วย  เพราะว่าในขณะนี้เราก็มีงานที่ต้องท า          
พร้อม ๆ กันอยู่หลายงาน 

นางปราจนี รัตนธรินทร์ 
สมาชิกสภา ฯ 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ดิฉันก็จะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบในส่วนของตลาดสดเทศบาลเรา 
ตอนเย็นนั้นก็จะมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสดของเราก็มากพอสมควร  แต่ความเป็น
ระเบียบของการจอดรถส าหรับผู้ที่จะมาตลาดสดของเรา   ตลอดทั้งเรื่องของความสะอาดดูแล้ว  
ตลาดเราดูไม่ได้เลย  ก็ฝากทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเข้าไปดูแลตลอดจนได้เข้าไปช่วยในการ
จัดการของเรื่องการจราจรให้ด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลย 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 
 

- ส าหรับเรื่องของการจัดการจราจรภายในตลาดสด  นั้นผมก็มีแนวความคิดว่ารอให้เราสร้าง
ถนนตรงเส้นหลังห้องน้ านั้นได้มีการด าเนินการให้เสร็จก่อน  เพราะว่าถ้าเราท าเสร็จแล้วเรา
ถึงค่อยเข้าไปท าการจัดการจราจรนะครับ   

-  
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-ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน  ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ หรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ   
ส่วนตัวผมเอง ผมก็จะขอทวงถามท่านนายกส าหรับเรื่องของการท าความสะอาดของถนนเส้นที่ผม
ได้แจ้งให้เข้าด าเนินการก็คือเส้นตั้งแต่ครัววังตาลยาวไปถึงถนนเทศบาล ๑๕  
-อีกเรื่องหนึ่ง ก็ฝากทางกองสาธารณสุขไว้ด้ว ยว่า ในการจัดเก็บขยะภายในตลาดสดของเรานั้น  
เป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะเก็บตรงจุดบริเวณตลาดสดนั้นให้มาเก็บวันละ ๒ ครั้ง เพ่ือที่จะให้มันเกิด
ความสะอาดขึ้น  และมีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะเสนออีกไหมครับในวาระเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 

นายวิรัส  สาระค า 
สมาชิกสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ใน
ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ  ผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของภายในส านักงานเทศบาลเราก่อน  คือเมื่อ
เช้านี้ผมก็ได้เข้าไปท าธุระในห้องน้ าของเทศบาลเรา  และเท่าที่ผมสังเกตดูมันไม่มีความสะอาดเลย 
ผมเลยได้ถามเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งก็ได้รับค าตอบว่าเทศบาลเราไม่มีแม่บ้าน 

  
 /นายไพศาล... 

 



        - ๑๓ - 
 
 

นายไพศาล  อุปมะ 
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-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ส าหรับเรื่องที่
เทศบาลเรานั้นยังไม่มีแม่บ้านนั้นก็เป็นเรื่องจริง ซึ่งในช่วงที่เรารอแม่บ้านคนใหม่เข้ามาท าความ
สะอาดให้นั้น ผมก็ได้แจ้งตลอดจนได้ท าความเข้าใจให้แต่ละกองงานได้รับทราบกันไปแล้ว คือ
ในช่วงที่เรารอก็ขอให้ช่วยกันท าห้องใครห้องมันไปพลางก่อน 
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มีสมาชิกสภาท่านใดจะแจ้งหรือมีเรื่องที่สอบถามอีกไหมครับส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ถ้าไม่
มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติม  ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาได้เข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้  ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกการประชุม  เวลา   ๑๕.๒๐   น. 
      

   (ลงชื่อ)          ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดเทปบันทึกเสียง 
 

                  (  นายสมชาย  สนทาธร  ) 
        สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วตามข้อ ๓๓ 
แห่ง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เมื่อวันที่   .        
จึงลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                ( นายเฉลียว  ราชาสุข ) 
           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
   (ลงชื่อ)              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  

      (นายสมชาย  สนทาธร  )  
                 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
   (ลงชื่อ)                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

    ( นางปราจีน รัตนธรินทร์ ) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
 
 
 



 
การรับรองรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้  สภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) ข้อ ๓๔ วรรคแรก เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองการประชุมสภาครั้งใดแล้ว  ให้
ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อในรายงานการประชุมนั้น ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายวชัรินทร์  โสภณิ ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
    

 
 

 


