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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
วันศุกร์ ที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายสงกรานต์ คุยบุตร ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สงกรานต์ คุยบุตร 
๒. นายวชิราวุธ ศรีพรหม รองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ วชิราวุธ ศรีพรหม 
๓. นางทองใส บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ทองใส บุญมา 
๔. นางปราจีน รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ปราจีน รัตนธรินทร์ 
๕. นายวิชิต น้อยนิล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ วิชิต น้อยนิล 
๖. นายวิจิตร ขันแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ วิจิตร ขันแก้ว 
๗. นายยุทธนา สุขเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ยุทธนา สุขเจริญ 
๘. นายสมชาย โสภาค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมชาย โสภาค า 
๙. นายชาญชัย วรรณค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ชาญชัย วรรณค า 

๑๐. นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ วัฒนศักดิ์ มุงเคน 
๑๑. นายอรรถชัย นารัตน์โท สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ อรรถชัย นารัตน์โท 
๑๒. นางพูนมณี อินทรสด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ พูนมณี อินทรสด 
๑๓. นางศรินยา  จันพลา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ศรินยา  จันพลา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 
  - ไม่มี –  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายถาวร  นันทะแสง นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ ถาวร  นันทะแสง 
๒ นายอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ อดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย ์

๓ นายอาทิตย์  สายทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ อาทิตย์  สายทอง 
๔ นางวัลลภา  ระบาเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ วัลลภา  ระบาเลิศ 
๕ นางพรทิพย์ภา  โสภารัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรตี าบลศรีธาต ุ พรทิพย์ภา  โสภารัตน์ 
๖ นางส าเนียง  รัตนโกเศศ รองปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ ส าเนียง  รัตนโกเศศ 
๗ นางกุลจิรา  เขตบุญไสย หวัหน้าส านักปลัด กุลจิรา  เขตบุญไสย 
๘ นางปราณี   วังไฉล ผู้อ านวยการกองกองคลัง ปราณี   วังไฉล 
๙ นายศักดิ์ชาย  คุณหมั่น ผู้อ านวยการกองกองช่าง ศักดิ์ชาย  คุณหมั่น 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ   ได้เรียนเชิญ นายสงกรานต์  คุยบุตร ประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

 
นางศรินยา  จันพลา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบ 
องค์ประชุม ขอเชิญประธานสภา ทีด้่านหน้าโต๊ะหมู่บูชา เพื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
คะ  

นางศรินยา  จันพลา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาที่เคารพ  ดิฉัน นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตอ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 
๒๕๖๔ คะ 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๔ 

.................................................. 
  ตามทีส่ภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ครั้ง
แรก ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติก าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๔    ถึงวันที่ ๓๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึ ง  (ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ.  ๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๔  
ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔    ถึง วันที่ ๓๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔   มี
ก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

๑๐ นางเมขลา  วิชาโคตร ผู้อ านวยการกองกองวิชาการและแผนงาน เมขลา  วิชาโคตร 
๑๑ นางนิตยา  ต้นค าใบ ผู้อ านวยการกองกองการศึกษา นิตยา  ต้นค าใบ 
๑๒ นางราตรี  ชูเรือง หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ราตรี  ชูเรือง 
๑๓ นางณัฐชยา มะธิเกาปะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ณัฐชยา มะธิเกาปะ 
๑๔ นางชุติกาญจน์  บุรมย์ นักวิเคราะหโ์ยบายและแผนช านาญการ ชุติกาญจน์  บุรมย์ 
๑๕ นายปริพัตร  กันภัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปริพัตร  กันภัย 
๑๖ พ.จ.อ.กฤติภณ  กัญญาพัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กฤติภณ  กัญญาพัน 
๑๗ จ.อ.วีระพงค์  จันทวงษา จพง.ป้องกันฯ วีระพงค์  จันทวงษา 
๑๘ นายกฤตเมธ  พาพิชัย พนักงานดับเพลิง กฤตเมธ  พาพิชัย 
๑๙ น.ส.เกวลี  เรือกิจ พนักงานธุรการ เกวลี  เรือกิจ 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   ๒๒  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

                                                                                                     ( นายสงกรานต์   คุยบุตร ) 
                                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

  ขอเชิญท่านประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตาม  ระเบียบวาระการประชุมต่อไปคะ   
 

นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาฯ 

- เรียน ท่านสมาชิกสภา/  ท่าน คณะผู้บริหาร /ผู้อ านวยการกอง / พนักงานเทศบาลและ ท่าน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน  / ท่านประธานชุมชน ที่ให้เกียรติ มาเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภา
เทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันนี้  ตรงกับวันศุกร์ 
ที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๒ ค่ า เดือน ๙  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ -  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาฯ 

- เรื่อง  ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ ๕ 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 (๑.)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 (๒.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นได้รับการพิจารณาเห็นขอบร่างแผนพัฒนาห้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)(เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๕) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เทศบาลต าบลศรีธาตุจึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ) (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๕)  
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โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
          ลงชื่อ  นายถาวร  นันทะแสง 
                     นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 

  - จึงแจ้งท่ีประชุมสภาฯ เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ - เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  

ประจ าปี ๒๕๖๔ ที่ได้ประชุมกันไปเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญสมาชิกสภา  ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ครับ 

 - มีสมาชิกสภาท่านใด  ตรวจพบความไม่ถูกต้องตามท่ีได้ประชุมกัน  และต้องการแก้ไข ให้
ถูกต้องหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี  กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

 - สมาชิกท่านใด  เห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้อง  ผมขอมติที่ประชุมว่ารับรองหรือไม่   
หากรับรอง   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๖  กรกฎาคม๒๕๖๔  
รับรองรายงานฯ  จ านวน.......๑๑.........เสียง งดออกเสียง........๑.........เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ - เรื่องกระทู้ถาม 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ - เรื่องท่ีคณะกรรมการท้องตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕  วาระท่ี ๑  ขั้นรับ
หลักการ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้
ก่อน 
เชิญท่านเลขาครับ 

นางศรินยา  จันพลา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 ดิฉัน นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ขอแจ้ง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๓ หมวด ๓ วิธีการจัดท างบประมาณ  
 ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณ ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
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  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
 ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถน าร่างงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ โดยอาจก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สภาท้องถิ่น เพ่ือให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
สามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ  
 ข้อ ๒๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและ
การพิจารณา ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  
 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 มาตรา ๖๒ จัตวา "ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม
มาตรา ๖ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจาก 
นายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด  หรือมีมติไม่ 
ให้ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป  และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล  การเสนอการ
แปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  จะกระท ามิได้" 
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด ๓   
  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๑ ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อญัตติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
     เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้   

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ 
และอ่านค าแถลงงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ครับ 
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นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภา  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 

          บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลศรีธาตุ   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สถานะการคลัง 
   ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป      
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
     ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๑๙,๐๕๕,๖๒๑.๔๒ บาท 
     ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๘๖,๓๐๘,๔๔๐.๕๒ บาท 
     ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๕,๒๙๐,๓๖๕.๔๔ บาท 
     ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๒ โครงการ  
       รวม ๒๗,๖๙๓.๐๐ บาท 
  ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๒.๑ รายรับจริง จ านวน ๔๙,๗๒๑,๓๑๖.๖๗ บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร  จ านวน      ๓๙๙,๐๕๘.๔๔  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  ๗๐๕,๓๓๐.๐๐ บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน   ๑,๐๗๑,๗๑๖.๖๔ บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน       ๖,๐๓๕.๖๐  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน  ๒๓,๗๑๗,๖๒๒.๙๙ บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  ๒๓,๘๒๑,๕๕๓.๐๐ บาท 
   ๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๑๙๑,๑๓๒ บาท 
  ๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน ๔๙,๕๓๐,๒๘๗.๙๓ บาท ประกอบด้วย  
         งบกลาง         จ านวน   ๑๑,๔๓๖,๔๘๑.๐๙  บาท 
        งบบุคลากร จ านวน     ๑๙,๖๕๔,๒๒๙.๐๐       บาท 
    งบด าเนินงาน จ านวน       ๙,๕๔๙,๒๙๒.๔๓       บาท 
    งบลงทุน จ านวน       ๕,๓๓๖,๑๘๐.๐๐       บาท 
     งบเงินอุดหนุน จ านวน       ๓,๕๕๔,๑๐๕.๔๑       บาท 

  ๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
๑๙๑.๑๓๒ บาท 
      โดยที่เป็นการควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓   ข้อ ๒๓  วรรคสอง  จงึเสนอญัตติงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลศรีธาตุเพ่ือให้สภาพิจารณาไห้ความ
เห็นชอบ ในการนี้ได้ตั้งงบประมาณด้านรายรับทั้งสิ้น ๕๓,๓๑๙,๙๐๐.- บาท (ห้าสิบสามล้าน
สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ด้านรายจ่ายทั้งสิ้น ๕๓,๓๑๙,๙๐๐.- บาท (ห้า
สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายแบบสมดุล แยกเป็นรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ 

 

 ด้านแผนงานบริหารทั่วไป 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป   จ านวน ๑๓,๖๒๓,๓๒๐.- บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน   ๓,๐๒๗,๕๒๐.- บาท 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา    จ านวน  ๙,๕๐๘,๗๐๐.- บาท 
- แผนงานสาธารณสุข   จ านวน  ๑,๙๕๙,๐๖๐.- บาท 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์   จ านวน    ๓๙๗,๐๖๐.-  บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน  ๕,๐๓๔,๓๔๐.- บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน  ๑,๙๕๔,๔๒๐.- บาท 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการจ านวน     ๘๖๓,๐๐๐.- บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  ๕,๙๑๒,๙๐๐.- บาท 
- แผนงานการเกษตร   จ านวน       ๔๑,๐๐๐.- บาท 
- แผนงานการพาณิชย์           จ านวน     ๔๓๒,๓๐๐.- บาท 

ด้านการด าเนินงานอื่น 

- แผนงานงบกลาง           จ านวน  ๑๐,๕๖๖,๒๘๐.- บาท 

        รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ที่เรียนมาพร้อมนี้ 

เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการด าเนินนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุพิจารณาเห็นชอบ 
 

ข้อระเบียบกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ ข้อ ๒๓ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติ
ต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม   
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

              ขอแสดงความนับถือ   
             (นายถาวร   นันทะแสง) 

                                  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 
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นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการหรือไม่นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ 

นางศรินยา  จันพลา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ดิฉัน นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ขอน าเรียน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ 
ว่าด้วยญัตติ 
 ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๑ ให้ประธานสภาท้องถิ่น ปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อญัตติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
     เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้   

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- เชิญ ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕  
ขั้นรับหลักการ  ว่าควรจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร   โดยจะ
เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายตามสมควร  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

นายยุทธนา  สุขเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมนายยุทธนา  สุขเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เขต ๑ ขอ
อภิปราย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน้า ๕๕/๑ เพ่ือจัดซื้อเครื่องเสียงส าหรับรถบรรทุกขยะ
ประชาสัมพันธ์ โดยปกติแล้วการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ ารถบรรทุกขยะจะออก
ท างานตั้งแต่ตี ๔ หากเราท าการประชาสัมพันธ์ว่ารถขยะมาแล้ว ให้น าถังขยะมาไว้หน้าบ้าน 
การกระท าแบบนี้  การประชาสัมพันธ์แบบนี้ จะไม่เป็นการรบกวนชาวบ้าน หรือครับ เพราะ
บางบ้านก็ยังต้องใช้เวลาในการนอนหลับพักผ่อน 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- เชิญ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  ชี้แจงการอภิปราย ครับ 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายถาวร  นันทะแสง  นายกเทศมนตรีฯ  ส าหรับเครื่องเสียงและวิทยุ ที่จะ
ท าการติดตั้งไว้รถขยะนั้น เราก็จะใช้ในเวลาที่ไม่เป็นการรบกวน อย่างเช่นการออกรับบริจาค 
ขยะ และจะท าการติดตั้งส าหรับรถขยะคันใหม่ที่จะได้รับ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก็คงจะใช้ประชาสัมพันธ์ในเวลาที่เหมาะสมที่เป็นการไม่รบกวนประชาชน จึงขอน า
เรียนชี้แจงรายละเอียด ประมาณนี้ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
 เรียนเชิญท่านวชิราวุธ ศรีพรหม ครับ 

นายวชิราวุธ ศรีพรหม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
           กระผมนายวชิราวุธ ศรีพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เขต ๑ ขอ
สอบถาม อยากเรียนสอบถาม ร่างเทศบัญญัติตามตารางแนบท้าย ๑/๑ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ในการประเมินความพึงพอใจ แตกต่างจาก ค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่
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อย่างไร ซ้ ากันหรือไม่ครับ 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 เชิญ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  ชี้แจงการอภิปราย ครับ 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ 
            ส าหรับรายละเอียด งป.ตามตาราง เกี่ยวข้องกับส านักปลัด จึงขออนุญาต
ประธานสภาให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 เชิญท่านปลัดฯ ครับ 

นางศรินยา  จันพลา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาล ส าหรับที่ท่านรองประธานสภาฯ ได้เรียน
สอบถาม เอกสารแนบท้ายร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ เกี่ยวกับ 
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ยอดเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท หน้า ๑/๑ และ
อีกรายการหนึ่งก็คือค่าจ้างเหมาในการจัดท าการประเมินความพึงพอใจ มีความแตกต่างกัน
ดังนี้นะคะ รายการแรกก็คือ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับเหมาบริการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น 
อย่างเช่น กรณีหลังคารั่ว ที่จะต้องใช้ช่างที่มีความช านาญ และเราไม่สามารถด าเนินการเอง
ได้เราจ าเป็นจะต้องจ้างเหมา เป็นต้น ส าหรับค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าประเมินความ
พึงพอใจ ตามที่เราได้น าภารกิจงานของเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุของเรา ได้
ให้ความเห็นชอบไปแล้วเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา เดิมนั้นเราใช้บริการของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แต่ในปีนี้เราใช้บริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รวมทั้งปี ๒๕๖๕ ด้วย ส าหรับภาระและปริมาณงาน ตามเทศบัญญัติที่รองประธานฯ ได้ 
สอบถาม ก็จะมีความแตกต่างกันตามที่น าเรียนค่ะ 
 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้    ว่า  ควรจะรับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ วาระท่ี ๑ หรือไม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - -รับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติ งป. ๒๕๖๕  จ านวน.......๑๑.........เสียง  
-ไมร่ับหลักการ                                    จ านวน.........-..........เสียง 
-งดออกเสียง                                        จ านวน........๑.........เสียง 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ล าดับต่อไป ขอเชิญ  เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐  เชิญท่านเลขาครับ 

นางศรินยา  จันพลา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ในส่วนของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ในขั้นรับหลักการ  นั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุก็ได้มีมติรับหลักการไปแล้วนะคะ 
ส าหรับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องหลังจากที่มีมติรับหลักการแล้วก็คือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 



~ 10 ~ 

 ข้อ ๔๕ วรรคสาม“ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว
ไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท่ี ๒ ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 
 ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้
แปรญัตติอาจเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
 ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนค าแปรญัตติด้วย 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 เชิญท่านประธานสภาได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติควรมีกี่คน? 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  
๑.ควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน?  
๒.สมาชิกท่านใดควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
๓.ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน?  
๔.ระยะเวลาแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน?    

ก่อนที่จะเข้าสู่การคัดเลือกและการก าหนดวัน ขอให้เลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบการแต่งตั้ง
กรรมการให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบก่อนครับ 

นางศรินยา  จันพลา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
          ดิฉัน นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ขอน าเรียน
เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๕ นั้น จะต้องปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
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สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   
  ข้อ ๑๐๕ (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ (๑ ) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก
สภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณี
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อ  ให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน  
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เรียนเชิญท่านประธานสภาได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- เมื่อทุกท่านเข้าใจแล้ว ก็จะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ การก าหนดจ านวนคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ การก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอจ านวนคณะกรรมการเลยครับ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 

นายชาญชัย  วรรณค า 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายชาญชัย  วรรณค า  สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ขอเสนอ จ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ๓ ท่าน ครับ 

นางทองใส  บุญมา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน  นางทองใส  บุญมา  สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ขอรับรองคะ 

นายอรรถชัย  นารัตน์โท 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผม นายอรรถชัย  นารัตน์โท  สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ขอรับรอง ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านใด  จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
ท่านใดเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ ท่าน ตามที่ท่านชาญชัย ฯ เสนอ  
ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน 
เห็นชอบ จ านวน........๑๑........เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน........-.........เสียง 
งดออกเสียง จ านวน.........๑..........เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ การเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านใดควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่   ๑    
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

นายวิจิตร  ขันแก้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผม นายวิจิตร  ขันแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ขอเสนอ  
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นายวชิราวุธ ศรีพรหม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่   ๑   ครับ 
นายยุทธนา  สุขเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผม นายยุทธนา  สุขเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ขอรับรอง ครับ 

นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน  
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
         กระผม   นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  ขอรับรอง ครับ 

นางปราจีน  รัตนธรินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        ดิฉัน นางปราจีน  รัตนธรินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   ขอรับรอง คะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่   ๒    
พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

นายชาญชัย  วรรณค า  
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผม นายชาญชัย  วรรณค า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  ขอเสนอ  
นายสมชาย  โสภาค า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่   ๒    

นางทองใส  บุญมา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        ดิฉัน นางทองใส  บุญมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   ขอรับรอง คะ 

นายอรรถชัย  นารัตน์โท 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
         กระผมนายอรรถชัย  นารัตน์โท  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  ขอรับรอง ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่   ๓   
พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

นางปราจีน  รัตนธรินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        ดิฉัน นางปราจีน  รัตนธรินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   ขอเสนอ นายวิชิต  
น้อยนิล เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่   ๓  คะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

นางพูนมณี  อินทรสด 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        ดิฉัน นางพูนมณี  อินทรสด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒   ขอรับรอง คะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรองอีก ๑ ท่าน ครับ 
ผู้รับรองไม่ครบนะครับ  ถ้าผู้รับรองไม่ครบ  ต้องเสนอใหม่ครับ 

 - ส าหรับนางปราจีน  รัตนธรินทร์  ได้เสนอชื่อ นายวิชิต  น้อยนิล  แต่ผู้รับรองไม่ครบ 
จึงไม่สมบูรณ์ ขอให้สมาชิกได้เสนอ ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรฯ คนที่ ๓ ใหม่ ครับ 

นายยุทธนา  สุขเจริญ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผม นายยุทธนา  สุขเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ขอเสนอ นางทองใส  
บุญมา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่   ๓   

นายวิจิตร  ขันแก้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผม นายวิจิตร  ขันแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ขอรับรอง ครับ 

นายชาญชัย  วรรณค า 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผม  นายชาญชัย  วรรณค า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒    ขอรับรอง ครับ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ๑.นายวชิราวุธ ศรีพรหม 
   ๒.นายสมชาย  โสภาค า   
   ๓.นางทองใส  บุญมา   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ท าหน้าที่ในการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
จะก าหนด กี่วัน? ( เวลาใด- เวลาใด)  

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) ข้อ ๔๕ วรรคสาม และ ข้อ ๔๙ วรรคสอง 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 

นางศรินยา  จันพลา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ขอน าเรียน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ )  
 ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
       ข้อ ๔๙ (วรรคสอง) ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
      (วรรคสาม) การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
       เรียนเชิญท่านประธานสภาได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   - เชิญสมาชิก ฯ เสนอ  วัน/เวลา ในการเสนอค าแปรญัตติ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
นายวชิราวุธ ศรีพรหม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวชิราวุธ ศรีพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ขอเสนอ ๓ วัน  
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔   เวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาฯ 

นายสมชาย  โสภาค า  
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผมนายสมชาย  โสภาค า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒   ขอรับรอง ครับ 

นางทองใส  บุญมา  
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        ดิฉัน นางทองใส  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑    ขอรับรอง คะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
ท่านใดเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ วัน  
ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔   เวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาฯ
ตามท่ี ท่านวชิราวุธ ฯ  เสนอ ขอให้ยกมือ 
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มติที่ประชุม - เห็นชอบ จ านวน.........๑๑.......เสียง  

ไม่เห็นชอบ จ านวน.......-............เสียง 
งดออกเสียง จ านวน........๑...........เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ การก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน?  ( เวลาใด- เวลาใด) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๑๑๕ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 

นางศรินยา  จันพลา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ขอน าเรียน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 
 เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่
มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่ม
ประชุมในวันนั้น ให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค าแปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมี
ความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้ และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นจะรับพิจารณาค าแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 
 เรียนเชิญท่านประธานสภาได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- เชิญสมาชิก ฯ เสนอระยะเวลาแปรญัตติ  ครับ  

นายยุทธนา  สุขเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผมนายยุทธนา  สุขเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ขอเสนอ ๑ วัน  คือ 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔   เวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น. 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ท่านยุทธนา  สุขเจริญ  ขอเสนอ ๑ วัน  คือ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔    
ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 

นายวิจิตร  ขันแก้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผมนายวิจิตร  ขันแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ขอรับรอง ครับ 

นายสมชาย  โสภาค า 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผม นายสมชาย  โสภาค า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  ขอรับรอง ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านใด  จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
ท่านใดเห็นชอบ  การก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติ  ๑  วัน คือ 
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วันที่ ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๔   เวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น.ตามท่ี ท่านยุทธนา ฯ เสนอ  
ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ จ านวน.......๑๑.........เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน.........-..........เสียง 
งดออกเสียง จ านวน.........๑..........เสียง 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ฉะนั้น เมื่อทราบวันเวลาที่ชัดเจนแล้ว  กระผมจึงขอนัดหมายสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร  
และผู้ที่มาประชุมในวันนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) (ข้อ ๒๓) โดยก าหนดประชุม
สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  ในวันศุกร์ ที ่ 
๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ท่านนายก มีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุมหรือไม่ครับ  เชิญท่านนายกครับ 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ  
 กระผมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ covid-๑๙ และการดูแล ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
เทศบาลของเราก็จะจัดที่ส าหรับกักตัวอยู่ที่ส านักแม่ชี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารถาวร
ประสาน และอีกท่ีหนึ่งก็คือ รีสอร์ทริมปาว ซึ่งก็มีพ่อแม่พ่ีน้องที่เดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนที่
เสี่ยงได้เข้ามาในเขตเทศบาลเราอย่างต่อเนื่อง กระผมก็ได้อนุมัติงบประมาณในส่วนของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลศรีธาตุ ในการจัดหาถุงยังชีพ แจกจ่าย ผู้ที่กักตัว 
ตั้งค่าอาหารค่าที่พัก เป็นต้น และก็จะมี กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลศรีสง่าเมือง อสม. และอาสาสมัครบริบาล  ช่วยกันดูแล  หากสมาชิกสภาฯ
ทราบหรือพบเห็น หรือมีการสอบถามจากประชาชนก็ให้แจ้ง พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนผู้ที่มา
จากพ้ืนที่เสี่ยง ได้ทราบด้วย 

    ส าหรับเรื่องกรณีพนักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุของเรา ติดเชื้อไวรัส covid-๑๙ 
ขณะนี้ก็ได้อยู่ในระหว่างการรักษาตัว คาดว่าจะหายเป็นปกติ โดยเร็ว จึงแจ้งให้สมาชิกสภา
ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

   เรื่องต่อมา ทางเทศบาลต าบลศรธีาตุ ของเรา ได้ท าการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการ
ทาสีรั้วเทศบาลใหม่ อยู่ในระหว่างด าเนินการ เพื่อให้เกิดความสวยงาม  
 ส าหรับโครงการต่างๆในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานโครงสร้างพ้ืนฐาน คาดว่าจะได้
ด าเนินการทุกโครงการ แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงเรียน ให้ที่ประชุมสภาได้รับ
ทราบครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องที่จะ เสนอหรือมีเรื่องที่พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับ
ความเดือดร้อน ที่จะแจ้งในที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่ ถ้ามีเชิญแจ้งได้เลยครับ 

นายวชิราวุธ ศรีพรหม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวชิราวุธ ศรีพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   ขออนุญาตเรียนถาม
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ท่านนายก เกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมขยะ เนื่องจากประชาชน ที่ไม่มีถังขยะหน้าบ้าน แต่
ยังมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ กรณีท่ีพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลไม่มีถังขยะ
หน้าบ้านเขาจะ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือไม่ อย่างไร ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- เชิญท่านนายกครับ 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ  
 ขณะนี้ผมก าลัง เตรียมการที่จะจัดซื้อถังขยะ โดยให้กองคลังตรวจเช็คงบประมาณ
อยู่ ชนิดถังกลม จ านวน ๔๕๐ ถัง ถังละประมาณ ๔๗๐ บาท และ ถังขยะชนิด แยกประเภท 
ขยะอินทรีย์  ขยะติดเชื้อ  ขยะอันตราย  ขยะทั่วไป   อีก ๗ ชุด อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ส าหรับในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมที่ท่านถามนั้น ก็น่าจะเป็นรายชื่อผู้รับถัง
ขยะที่ยังไม่ปรับปรุงแก้ไข  เป็นถังเก่าในปีที่ผ่านมา ในปีนี้ผมก็จะให้กองคลัง ด าเนินการ
จัดท าข้อมูลใหม่ทั้งหมด ส่วนถังท่ีช ารุด ได้ให้กองสาธารณสุข ด าเนินการส ารวจแล้วประมาณ 
๓๐๐ กว่าถงั ก็จะต้องเก็บเข้ามาและน าถังใหม่ไปเปลี่ยน จะท าเป็นทะเบียนคุม และหา
วิธีการในการที่จะรักษาความสะอาดร่วมกัน ระหว่าง เทศบาลกับผู้ที่รับถัง อัตรา
ค่าธรรมเนียมก็จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง จึงขอน าเรียนท่านรอง
ประธานสภา ครับ 

นายอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
- เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน

ปลัดเทศบาล ท่านผู้อ านวยการกองทุกกอง 
 กระผม นายอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์  รองนายกเทศมนตรีฯ ส าหรับเรื่องขยะ ผม
ก็พยายามจะขับเคลื่อน ในการแก้ปัญหาลดปริมาณขยะและวิธีบริหารจัดการขยะ ให้เป็น
รูปธรรม  จากการที่ได้ไปศึกษาดูงาน ที่จังหวัดหนองบัวล าภู และ เทศบาลต าบลหนองวัวซอ
กลับมาแล้วก็จะท าการบริหารจัดการขยะ ให้เป็นรูปเป็นร่าง แต่ก็ติดขัดท่ีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิค ๑๙ จึงท าให้ ไม่ค่อยได้ประชุมกันอย่างต่อเนื่อง  
 ฉะนั้นในการประชุมครั้งต่อไป กระผมขอเรียนว่าจะขอยกประเด็นเรื่องการบริหาร
จัดการขยะเข้ามาคุยด้วย ส าหรับวันนี้การประชุมสภาก็ล่วงเลยมามากแล้วจึงจะยังไม่พูดเรื่อง
นี้ ขอขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ส าหรับ ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ 

 

         ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
     (ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดเทปบันทึกเสียง 
                                (  นางศรินยา  จันพลา  ) 
                                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

/คณะกรรมการตรวจ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วตามข้อ๓๓แห่ง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายชาญชัย วรรณค า)  
           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
 
   (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายสมชาย  โสภาค า ) 
          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
 
   (ลงชื่อ)    เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นางทองใส  บุญมา) 
       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
   
  

การรับรองรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้สภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
สมัย  สามัญ  สมัยที่   ๓   ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔  เมื่อ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๔  
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๓๔ วรรคแรก เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองการประชุมสภาครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อใน
รายงานการประชุมนั้น ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              ( นายสงกรานต์  คุยบุตร ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
 
 
 

 


