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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยสามัญ สมัยแรก  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 

ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายสงกรานต์ คุยบุตร ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๒. นายวชิราวุธ ศรีพรหม รองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๓. นางทองใส บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๔. นางปราจีน รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๕. นายวิชิต น้อยนิล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๖. นายวิจิตร ขันแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๗. นายยุทธนา สุขเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๘. นายสมชาย โสภาค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๙. นายชาญชัย วรรณค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

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

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี-     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายถาวร  นันทะแสง นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๒ นายอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๓ นายอาทิตย์  สายทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๔ นางวัลลภา  ระบาเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๕ นางพรทิพย์ภา  โสภารัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๖ นางส าเนียง  รัตนโกเศศ รองปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๗ นางกุลจิรา  เขตบุญไสย หวัหน้าส านักปลัด  
๘ นางปราณี   วังไฉล ผู้อ านวยการกองกองคลัง  
๙ นายศักดิ์ชาย  คุณหมั่น ผู้อ านวยการกองกองช่าง  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม  นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาฯ   ได้เรียนเชิญ นายสงกรานต์  คุยบุตร ประธานสภาเทศบาลฯ จุดธปูเทียนบูชาพระรตันตรัย 
และ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชมุ  ดงันี้ 

 
นางศรินยา  จันพลา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญ
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป   

  -ประธานสภาฯ  น าสวดมนต์ไหว้พระ 
นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาฯ 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา/  ท่าน คณะผู้บริหาร /ผู้อ านวยการกอง /พนักงานเทศบาล  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

๑๐ นางเมขลา  วิชาโคตร ผู้อ านวยการกองกองวิชาการและแผนงาน  
๑๑ นางนิตยา  ต้นค าใบ ผู้อ านวยการกองกองการศึกษา  
๑๒ นางสาวยุพาพร  วิชาโคตร ผู้อ านวยการกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๑๓ นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส ผู้อ านวยการกองกองสวัสดิการฯ  
๑๔ นางราตรี  ชูเรือง หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  
๑๕ นางศิริญญา  อินทะมาตย์ นักพัฒนาชุมชุนช านาญการ  
๑๖ นางชุติกาญจน์  บุรมย์ นักวิเคราะหโ์ยบายและแผนช านาญการ  
๑๗ นางพนารัตน์  ค าถา นักวิชาการคลังช านาญการ  
๑๘ นายปริพัตร  กันภัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
๑๙ พ.จ.อ.กฤติภณ  กัญญาพัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
๒๐ จ.อ.วีระพงค์  จันทวงษา จพง.ป้องกันฯ  
๒๑ นายเกรียงไกร  กุลกั้ง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
๒๒ นางนาฏอนงค์  ศรีโยธา จพง.พัสดุช านาญงาน  
๒๓ นายปรองสิน  โคตะค า นายช่างไฟฟ้าฯ  
๒๔ นายพัลลภ นารัตน์โท จพง.พัฒนาชุมชนช านาญงาน  
๒๕ นายศุภมิตร  พาภิชัย พนักงานดับเพลิง  
๒๖ น.ส.ทิพวรรณ  โสภิณ จนท.บันทึกข้อมูล  
๒๗ น.ส.เกวลี  เรือกิจ พนักงานธุรการ  
๒๘ น.ส.ประณยา แก่นค า จนท.บันทึกข้อมูล  
๒๙ นายสันชาติ แอบฉิมพลี จพง.ธุรการ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ -  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาฯ 

-   ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญสมาชิกสภา  ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม    
 

 - มีสมาชิกสภาท่านใด  ตรวจพบความไม่ถูกต้อง  หรือต้องการแก้ไข อย่างไร  หรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี  กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

 - สมาชิกท่านใด  เห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้อง  ผมขอมติที่ประชุมว่ารับรองหรือไม่   
หากรับรอง   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 
๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
จ านวน   ๑๑  เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ก่อน 
เชิญท่านเลขาครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
(ปลัดเทศบาลฯ) 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    จึงแจ้งที่ประชุม  เพ่ือทราบ  เรียนเชิญท่านประธานสภาได้
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อคะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 ด้วยนายกเทศบาลต าบลศรีธาตุ ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
 เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงค าชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ในแผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท
เก้าอ้ีส านักงาน(ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ) ซึ่งมี
รายละเอียดในการตั ้ง งบประมาณ ไม่สามารถจัดหาได ้ในท้องตลาด  จ ึงขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทเภทเก้าอ้ีส านักงาน 
ข้อความเดิม 
ครุภัณฑ์ส านักงานประเภทเก้าอ้ีส านักงาน ตั้งไว้จ านวน ๔,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงานแบบพนักพิง ขนาดไม่ต่ ากว่า (กว้างXลึกXสูง : ๕๙x๖๖x๙๙ซม.)บุฟองน้ าหุ้ม
หนังสังเคราะห์ ขาเหล็กชุบโครเมียม ล้อเลื่อน สามารถปรับสูง – ต่ าได้ จ านวน ๒ ตัว 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๓ 
หน้า ๘๔) 
ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน ประเภท  เก้าอ้ีส านักงาน ครุภัณฑ์ส านักงานประเภทเก้าอ้ีส านักงาน ตั้งไว้
จ านวน ๔,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานแบบพนักพิง ขนาดไม่ต่ ากว่า (กว้างXลึก
Xสูง : ๕๗x๕๘x๙๐ซม.)บุฟองน้ าหุ้มหนังสังเคราะห์ ขาเหล็กชุบโครเมียม ล้อเลื่อน 
สามารถปรับสูง – ต่ าได้ จ านวน ๒ ตัว     

เหตุผล 
          ตามท่ีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลต าบลศรี
ธาตุ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทเก้าอ้ีส านักงาน ราคาตามท้องตลาด 
ซึ่งเป็นไปตามห้วงระยะเวลาของการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
ในขณะนั้น 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
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ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม  กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

 - มีสมาชิกสภา ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กอง
วิชาการและแผนงาน) ขอให้ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติ จ านวน ๑๑ เสียง  
ไม่อนุมัติ จ านวน -  เสียง 
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน  ๒  รายการ (ส านักปลัด) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ก่อน 
เชิญท่านเลขาครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
(ปลัดเทศบาลฯ) 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ซึ่งเป็นระเบียบข้อเดียวกันกับญัตติท่ีผ่านมาคะ จึงแจ้งที่
ประชุมเพ่ือทราบ   เรียนเชิญท่านประธานสภาได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อคะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๑๕/๗๓)จ านวน ๒ รายการ     รายละเอียดดังนี้ 
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รายการที่ ๑   
ข้อความเดิม  

  เก้าอ้ีส านักงานจ านวน  ๖,๘๐๐ บาทเพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับ
ปฏิบัติงานในส านักงาน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  เก้าอ้ีส านักงานแบบพนักพิง หุ้มหนัง 
สามารถปรับความสูงต่ าได้ขาสแตนเลส  ไม่มีล้อเลื่อน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๕๘x๖๐x๙๕ ซม. 
จ านวน ๒  ตัว ราคาตัวละ ๒,๕๐๐ บาท และเก้าอ้ีส านักงานแบบพนักพิง หุ้มหนัง 
สามารถปรับความสูงต่ าได้ มีล้อเลื่อน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๖๐x๖๒x๙๔ ซม. จ านวน  ๑  ตัว 
ราคาตัวละ ๑,๘๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๓) เทศบาลต าบลศรีธาตุ หน้า ๘๖  ข้อ ๙ 

ข้อความใหม่ 
  เก้าอ้ีส านักงานจ านวน  ๖,๘๐๐ บาทเพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับ
ปฏิบัติงานในส านักงาน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  เก้าอ้ีส านักงานแบบพนักพิง หุ้มหนัง 
ขาสแตนเลส  ไม่มีล้อเลื่อน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๕๘x๖๐x๙๕ ซม. จ านวน ๒  ตัว ราคาตัวละ 
๒,๕๐๐ บาท และเก้าอ้ีส านักงานแบบพนักพิง หุ้มหนัง สามารถปรับความสูงต่ าได้ มี
ล้อเลื่อน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๖๐x๖๒x๙๔ ซม. จ านวน ๑  ตัว ราคาตัวละ ๑,๘๐๐  บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๓) 
เทศบาลต าบลศรีธาตุ หน้า ๘๖  ข้อ ๙ 
รายการที่ ๒   

ข้อความเดิม 
ตู้ส าหรับแสดงผลรางวัลของเทศบาล จ านวน  ๙,๕๐๐  บาทเพ่ือจัดซื้อตู้โชว์ถ้วยรางวัล

และใบเกียรติบัตร แบบกระจก  ขนาดไม่ต่ ากว่า กว้าง ๘๐ ซม. สูง ๒ ซม. ลึก ๔๐ ซม. จ านวน  ๑  
หลัง  (เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๓) เทศบาลต าบลศรีธาตุ หน้า ๘๗  ข้อ ๑๐) 

ข้อความใหม่ 
ตู้ส าหรับแสดงผลรางวัลของเทศบาล จ านวน  ๙,๕๐๐  บาทเพ่ือจัดซื้อตู้โชว์

ถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร แบบกระจก  ขนาดไม่ต่ ากว่า กว้าง ๘๐ ซม. สูง ๒ เมตร 
ลึก ๔๐ ซม. จ านวน  ๑  หลัง  (เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๓) เทศบาลต าบลศรี
ธาตุ หน้า ๘๗  ข้อ ๑๐) 

เหตุผล 
  เนื่องจากการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  

รายการที่  ๑ เนื่องจากจัดพิมพ์รายละเอียดของเก้าอ้ีคลาดเคลื่อนจาก
วัตถุประสงค์การใช้งานและเพ่ือความม่ันคงแข็งแรงในการใช้งาน   
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รายการที่ ๒ เนื่องจากจัดพิมพ์รายละเอียดของความสูงของตู้ส าหรับแสดงผล
รางวัลของเทศบาลคลาดเคลื่อนจนไม่สามารถจัดซื้อได้ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ จึงขอเสนอ
ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อสภา
เทศบาลต าบลศรีธาตุ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ตามท่ี ท่านนายก ที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(ของส านักปลัด)  

  - มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  
(ถ้ามี  เชิญครับ) 

  - ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภา ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ของ ส านักปลัดฯ) ทั้ง ๒ รายการ  ขอให้ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติ จ านวน ๑๑ เสียง  
ไม่อนุมัติ จ านวน -  เสียง 
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (ส านักปลัด) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ก่อน 
เชิญท่านเลขาครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
(ปลัดเทศบาลฯ) 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   ข้อ ๒๙ การโอนงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
  เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  ๑ รายการ  รายละเอียดดังนี้ 
  โอนเพิ่มงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป งบ ด าเนินงาน หมวด 
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ประจ าที่ระบบ IPPhoneจ านวน  ๑๔  เครื่อง  
ส าหรับใช้งานระบบโทรศัพท์ภายในผ่านคลาวด์(Cloud PABX) บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต  
จ านวน  ๒๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ประจ าที่ระบบ IPPhone ส าหรับการ
ติดต่อภายในส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ขอโอนเพิ่มครั้งนี้จ านวน  ๒๑,๐๐๐  บาท 
รวมโอนเพ่ิม  ทั้งสิ้นจ านวน  ๒๑,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
  โอนลดงบประมาณ 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  หมวดค่าใช้สอย  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและแผนปฏิบัติ
การผจญเพลิง  หน้า ๒๕/๗๓งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน๒,๙๙๑.๖๕บาท  ขอ
โอนลดจ านวน ๑,๐๐๐.-บาท 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  จ านวน 
๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท  ขอโอนลดจ านวน  
๒๐,๐๐๐ บาท 

รวมโอนลด ทั้งสิ้นจ านวน  ๒๑,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
  เหตุผล 

เนื่องจากระบบตู้สาขาของระบบโทรศัพท์เดิม ที่ติดต่อภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลศรีธาตุช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้  การติดต่อภายในจึงไม่ได้รับความสะดวก  ซึ่ง
ปัจจุบันมีการบริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้งานทดแทน
ตู้สาขา (PABX) โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขา ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
และการบ ารุงรักษา แต่ยังใช้งานได้เทียบเท่ากับตู้สาขา ซึ่งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้   
    ข้อกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ จึงขอเสนอ
ญัตติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ต่อ
สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ส าหรับญัตตินี้   สืบเนื่องจากระบบตู้สาขาของระบบโทรศัพท์เดิม ที่ติดต่อภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้  และไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ เอาไว้  จึงต้องโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องโทรศัพท์ใหม ่

 - มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  (ถ้ามีเชิญครับ) 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภา ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (ส านักปลัด) ขอให้ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี งป.๒๕๖๔ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ใหม ่ 
 อนุมัติ จ านวน ๑๑ เสียง  
 ไม่อนุมัติ จ านวน -  เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง  ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
วิชาการและแผนงาน) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ก่อน 
เชิญท่านเลขาครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
(ปลัดเทศบาลฯ) 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 
 ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหาร
ท้องถิน่แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
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นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
  ด้วยนายกเทศบาลต าบลศรีธาตุ ขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
 เพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด้วยคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จ านวน ๓ คน ได้หมดวาระในการ
ด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบ
วาระการด ารงต าแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ก่อนสี่สิบห้าวัน และให้ ผู้
ได้รับการคัดเลือกมีวาระด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันที่ด ารงต าแหน่งเดิมครบวาระ  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
        ๑.. คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคนเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
         ๒. คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคนเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เหตุผล 
   เพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที๓่) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีท่ีต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระ
การด ารงต าแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบ
วาระการด ารงต าแหน่งในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ก่อนสี่สิบห้าวัน และให้ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกมีวาระด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันที่ด ารงต าแหน่งเดิมครบวาระ 
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑ ข้อ ๘ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ส าหรับญัตตินี้  ก็คือ  
๑.คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน  ๓   คน  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน  ๓   คน  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 - ขอคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก่อนนะครับ   
 - ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๑ ครับ 
นายวชิราวุธ  ศรีพรหม 
รองประธานสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวชิราวุธ  ศรีพรหม สมาชิกสภาเขต ๑  ขอเสนอ  นายสงกรานต์  
คุยบุตร เป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๑ ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

นายสมชาย  โสภาค า 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายสมชาย  โสภาค า สมาชิกสภาเขต ๒ ขอรับรองครับ 

นายวัฒนศักดิ์  มุงเคน 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวัฒนศักดิ์  มุงเคน สมาชิกสภาเขต ๒  ขอรับรองครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๒ ครับ 
 

นายชาญชัย  วรรณค า 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายชาญชัย  วรรณค า สมาชิกสภาเขต ๒  ขอเสนอ  นายวชิราวุธ      
ศรีพรหม เป็น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๒ ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

นายวิจิตร  ขันแก้ว 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวิจิตร  ขันแก้ว สมาชิกสภาเขต ๑ ขอรับรองครับ 
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นางทองใส  บุญมา 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน นางทองใส  บุญมา สมาชิกสภาเขต ๑  ขอรับรองค่ะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๓ ครับ 
 

นายชาญชัย  วรรณค า 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายชาญชัย  วรรณค า สมาชิกสภาเขต ๒  ขอเสนอ  นายยุทธนา  สุข
เจริญ เป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๓ ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

นายอรรถชัย นารัตน์โท 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายอรรถชัย นารัตน์โท สมาชิกสภาเขต ๒  ขอรับรองครับ 

นายวชิราวุธ  ศรีพรหม 
รองประธานสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวชิราวุธ  ศรีพรหม สมาชิกสภาเขต ๑ ขอรับรองครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
จ านวน ๓  ท่าน  คือ 
๑. นายสงกรานต์ คุยบุตร   
๒. นายวชิราวุธ  ศรีพรหม 
๓. นายยุทธนา  สุขเจริญ 
 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ต่อไปคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น อีก จ านวน  ๓   คน  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 - ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 
๑ ครับ 

นายวัฒนศักดิ์  มุงเคน 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวัฒนศักดิ์  มุงเคน สมาชิกสภาเขต ๒  ขอเสนอ  นายวิจิตร  ขันแก้ว 
เป็น   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๑ ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

นายยุทธนา  สุขเจริญ 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายยุทธนา  สุขเจริญ สมาชิกสภาเขต ๑ ขอรับรองครับ 

นายอรรถชัย นารัตน์โท 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายอรรถชัย นารัตน์โท สมาชิกสภาเขต ๒  ขอรับรองครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๒ ครับ 
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นายยุทธนา  สุขเจริญ 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมนายยุทธนา สุขเจริญ สมาชิกสภาเขต ๑ ขอเสนอ นายชาญชัย วรรณค า 
เป็น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๒ ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 
 
 

นายวชิราวุธ  ศรีพรหม 
รองประธานสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวชิราวุธ  ศรีพรหม สมาชิกสภาเขต ๑ ขอรับรองครับ 

นายวิจิตร  ขันแก้ว 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวิจิตร  ขันแก้ว สมาชิกสภาเขต ๑ ขอรับรองครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๓ ครับ 

นายสมชาย  โสภาค า 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายสมชาย  โสภาค า สมาชิกสภาเขต ๒ ขอเสนอ นางทองใส  บุญมา 
เป็น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๓ ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครบั 

นายอรรถชัย นารัตน์โท 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายอรรถชัย นารัตน์โท สมาชิกสภาเขต ๒  ขอรับรองครับ 

นายยุทธนา  สุขเจริญ 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายยุทธนา  สุขเจริญ สมาชิกสภาเขต ๑ ขอรับรองครับ 

มติที่ประชุม  คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน ๓  ท่าน  คือ 
๑. นายวิจิตร  ขันแก้ว 
๒. นายชาญชัย  วรรณค า 
๓. นายสมชาย  โสภาค า 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง  ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลศรีธาตุ(กองสาธารณสุขฯ) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ก่อน 
เชิญท่านเลขาครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
(ปลัดเทศบาลฯ) 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว 
หากยังมิได้มีการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่ เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่
เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง 
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
ก าหนดในข้อ ๑๒ วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการคัดเลือกหรือ
แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุน
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๑๒ (๓) ว่างลงโดยมิใช่
เหตุพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่
เหลืออยู่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. คัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคนเพ่ือแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ ขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลศรีธาตุ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักการ 

 เพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลศรีธาตุ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ด้วยคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลที่สภา
เทศบาลคัดเลือก จ านวน ๒ คน ได้หมดวาระในการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๔ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
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สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง เมื่อ
ครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการ
คัดเลือกขึ้นใหม่ เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่ง ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการ
คัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการ
นั้นว่างลง ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดในข้อ ๑๒ วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่
กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน 
เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน 
จะไม่ด าเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ให้
คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ 
๑๒ (๓) ว่างลงโดยมิใช่เหตุพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการกองทุน
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. คัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคนเพ่ือแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

เหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  ต้องการอภิปราย  หรือสอบถาม  ก่อนการเสนอรายชื่อหรือเปล่า
ครับ(ถ้ามี  เชิญครับ) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ถ้าไม่มี  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลศรีธาตุ  คนที่ ๑ ครับ 

นายวชิราวุธ  ศรีพรหม 
รองประธานสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวชิราวุธ  ศรีพรหม สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ขอเสนอ  นายชาญชัย  
วรรณค า เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่ ๑ ครับ 
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นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

นายสมชาย  โสภาค า 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายสมชาย  โสภาค า สมาชิกสภาเขต ๒  ขอรับรองครับ 

นายอรรถชัย นารัตน์โท 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายอรรถชัย  นารัตน์โท สมาชิกสภาเขต ๒  ขอรับรองครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ คนที่ ๒ ครับ 

นายวิชิต  น้อยนิล 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวิชิต  น้อยนิล สมาชิกสภาเขต ๑  ขอเสนอ  นางปราจีน 
รัตนธรินทร์  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่ ๒ ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

นางพูนมณี  อินทรสด 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน นางพูนมณี  อินทรสด สมาชิกสภาเขต ๒  ขอรับรองค่ะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีผู้รับรองอีกท่านไหมครับ 
-ไม่มี-  

 - ตามท่ี นายวิชิต  น้อยนิล สมาชิกสภาเขต ๑  เสนอ นางปราจีน  รัตนธรินทร์  เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่ ๒ ครับ นั้น 
ผู้รับรองไม่ครบถ้วนตามระเบียบ  จึงถือว่ารายชื่อที่ได้เสนอนี้เป็นอันตกไปครับ 

 - ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลศรีธาตุ  คนที่ ๒ ใหม่ครับ 

นายยุทธนา  สุขเจริญ 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายยุทธนา  สุขเจริญ สมาชิกสภาเขต ๑ ขอเสนอ นางทองใส  บุญมา 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่ ๒ ครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

นายวิจิตร  ขันแก้ว 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวิจิตร  ขันแก้ว สมาชิกสภาเขต ๑  ขอรับรองครับ 

นายชาญชัย วรรณค า 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายชาญชัย วรรณค า สมาชิกสภาเขต ๒ ขอรับรองครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

-  สรุป มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพจ านวน ๒  ท่าน  คือ 
๑. นายชาญชัย  วรรณค า 
๒. นางทองใส  บุญมา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖ ญัตติขอความเห็นชอบในการก าหนดหัวข้องาน  เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ประจ าปี 
๒๕๖๔ (ส านักปลัดฯ) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ก่อน 
เชิญท่านเลขาครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
(ปลัดเทศบาลฯ) 

- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน  นางศรินยา  จันพลา  ปลดัเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาต
เรยีนชี้แจงข้อมูลเรื่องเสนอใหม่ เกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อการประเม ินความพึงพอใจในการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาล ตาม แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

 เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มาตรา  ๖ (๗)  ได้ก าหนดว่าการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีได้แก่  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  ดังนี้ “มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  ประกอบกับ  แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด   
ส าหรับการคัดเลือกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    

 ข้อ ๗.๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 ข้อ ๗.๒ ขอบเขตการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตามรายงานการ
ส ารวจที่ปรากฏในข้อ ๗.๑ ครอบคลุมภารกิจบริการสาธารณะด้านใดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ซึ่งจะมีหัวข้อหนึ่งก าหนดว่า การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลนั้น  ให้สภาฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ     
 เพ่ือให้การด าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้ให้เสนอหัวข้อให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา
คัดเลือก  ซึ่งในปี  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมานั้น  สภาฯ ได้เลือกงานด้าน 
 (๑)งานด้านบริการกฎหมาย  
 (๗)งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 (๙)งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 (๑๐)งานด้านสาธารณสุข  
 ในการประเมินนี้เราจะได้ใช้ประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
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 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี   เรื่อง  
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  
ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ประกาศ ณ  วันที่  ๘ 
เมษายน  ๒๕๕๘   มิติที่  ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ข้อ ๒.๑ ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับการบริการ  พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชนที่มารับการบริการหรือ
ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีขอรับการประเมิน  โดยการจ้างสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่จังหวัดเป็นหน่วยส ารวจ   

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมสภา ครับ 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

หลักการ 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี   เรื่อง  ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ     อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ประกาศ    ณ  วันที่  ๘   
เมษายน  ๒๕๕๘ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ประจ าปี ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้การคัดเลือกงานเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการประเมิน  ต้องให้สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภายในหรือนอกพ้ืนที่จังหวัดเป็นหน่วยงานส ารวจ ทั้งนี้ต้องมีการส ารวจ
และประเมินความพึงพอใจ อย่างน้อย ๔  งาน  

(๑)งานด้านบริการกฎหมาย   (๒)งานด้านทะเบียน 
(๓)งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (๔)งานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 
(๕)งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ (๖)งานด้านการศึกษา 
(๗)งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (๘)งานด้านรายได้หรือภาษี 
(๙)งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (๑๐)งานด้านสาธารณสุข 
(๑๑)งานด้านอ่ืนๆ 
 ซึ่งเกณฑ์การประเมินได้ระบุให้หัวข้อต่างๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น 
 

เหตุผล 

  เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
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บ้านเมืองทีด่ี  พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มาตรา  ๖ (๗)  ได้
ก าหนดว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีได้แก่  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  
ดังนี้ “มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  ประกอบกับ  แบบประเมิน
เกณฑ์ชี้วัด   ส าหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี   ข้อ ๗.๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และข้อ ๗.๒ 
ขอบเขตการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตามรายงานการส ารวจที่ปรากฏในข้อ 
๗.๑ ครอบคลุมภารกิจบริการสาธารณะด้านใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(  ) โครงสร้างพื้นฐาน    (  ) การศึกษา 
(  ) สาธารณสุข     (  ) บริการทางสังคมและสวัสดิการ 
(  ) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร(  ) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
(  ) การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน(  ) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(  ) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 

และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี   เรื่อง  ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  ส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ประกาศ ณ  วันที่  ๘ เมษายน  
๒๕๕๘   มิติที่  ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ข้อ ๒.๑ ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับการบริการ  พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชนที่มารับการบริการหรือติดต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการประเมิน  โดยการจ้างสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จังหวัดเป็นหน่วยส ารวจ   
 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  นายกเทศมนตรีจึงขอเสนอญัตติ
ดังกล่าวเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

-  การก าหนดหัวข้อการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการก าหนด
ภารกิจ /งาน /บริการที่จะส ารวจความพึงพอใจของประชาชนก าหนดให้มีที่มาจากมติการ
ประชุมสภาท้องถิ่น อย่างน้อย ๔ งาน ตามที่ท่านนายกได้แถลงญัตติต่อท่ีประชุมสภา   
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอหัวข้องานที่จะประเมิน  ๔  หัวข้อ  
พร้อมผู้รับรอง  ๒ ท่าน ครับ 

นายวชิราวุธ  ศรีพรหม 
รองประธานสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวชิราวุธ  ศรีพรหม สมาชิกสภาเขต ๑ ขอเสนอหัวข้องาน  ดังนี้ 

  ล าดับที่ ๑  หัวข้อที่ ๕ งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
  ล าดับที่ ๒  หัวข้อที่ ๓ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
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  ล าดับที่ ๓  หัวข้อที่ ๔ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  ล าดับที่ ๔  หัวข้อที่ ๘ งานด้านรายได้หรือภาษี 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

นายยุทธนา  สุขเจริญ 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายยุทธนา  สุขเจริญ สมาชิกสภาเขต ๑ ขอรับรองครับ 

นายอรรถชัย นารัตน์โท 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายอรรถชัย นารัตน์โท สมาชิกสภาเขต ๒ ขอรับรองครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

  สรุป มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการก าหนดหัวข้อการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล ประจ าปี  ๒๕๖๔  คือ 

  ล าดับที่ ๑  หัวข้อที่ ๓ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
  ล าดับที่ ๒  หัวข้อที่ ๔ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  ล าดับที่ ๓  หัวข้อที่ ๕ งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
  ล าดับที่ ๔  หัวข้อที่ ๘ งานด้านรายได้หรือภาษี 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกสภา หรือคณะบริหาร ท่านใดมีเรื่องแจ้งในวาระอ่ืนๆ  เชิญครับ 
เชิญท่านวิจิตร ขันแก้ว ครับ 

นายวิจิตร ขันแก้ว 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผม นายวิจิตร ขันแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ เรื่องขยะหน้าวัดบ้านโคกศรี 
ยังไม่มีการเก็บมา ๑ สัปดาห์ บริเวณนั้นจะมีขยะจากบ้านของผู้ป่วยติดเตียง อาจมีขยะ
ติดเชื้อปะปนอยู่ด้วย  เมื่อไม่เก็บก็ท าให้สุนัขคุ้ยเขี่ย  เป็นปัญหาที่ฝากแจ้งให้คณะ
ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไขครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับ 

นายวิชิต  น้อยนิล 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
        กระผม นายวิชิต  น้อยนิล สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอแจ้งในที่ประชุม จ านวน 
๒ เรื่อง 
 เรื่องท่ี ๑ แจ้งให้รับทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งช่วงนี้เริ่มเข้าสู่
ฤดูฝน ส่งผลให้น้ าเน่าและถนนลื่น และมีน้ ามาขังท่ีหน้าร้านนิวัตแอร์เซอร์วิส ปากซอย
เทศบาล ๑๔  ท าให้ทางเข้าออกหมู่บ้านไม่สะดวกและเกิดความล าบาก  ขอฝากท่าน
ประธานพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย 
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 เรื่องท่ี ๒ เกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวสายไฟช่วงถนนศรีวาปี ขอฝากท่านประธาน
พิจารณาในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับ 

นายยุทธนา  สุขเจริญ 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายยุทธนา  สุขเจริญ สมาชิกสภาเขต ๑ กระผมขอเสนอเรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่าง บริเวณสนามฟุตซอล ที่หนองน้ าบึงค าศรี เนื่องจากมีประชาชนไปออกก าลังกาย
จ านวนมาก กระผมได้พบเจอปัญหาคือไฟฟ้าสว่างไม่เพียงพอ กระผมอยากเสนอให้เพ่ิม
ไฟสปอร์ตไลต์ และเรื่องตะข่ายกั้นสนามฟุตซอล สนามนี้อยู่ใกล้ถนนกระผมเกรงว่าจะ
เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ไปมาได้ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับ 

นายวชิราวุธ  ศรีพรหม 
รองประธานสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายวชิราวุธ  ศรีพรหม สมาชิกสภาเขต ๑ขอแจ้งในที่ประชุม จ านวน ๒ 
เรื่อง 
 เรื่องท่ี ๑ สืบเนื่องมาจากขยะที่ท่านวิจิตร ขันแก้ว ได้กล่าวไปเบื้องต้นและ
กระผมได้พบอีกจุดคือการไมเ่ก็บขยะทีไ่ม่เต็มถัง  จริงๆแล้วขยะที่ไม่เต็มถัง น้ าหนักเบา  
เก็บง่าย  ไม่จ าเป็นต้องรอให้เต็มถัง 
 เรื่องท่ี ๒ งานด้านจราจร ถนนสุขาภิบาล ๗ ชึ่งมีทางแยกหลายจุด  ผมอยาก
เสนอให้ท าลูกระนาด  ชนิดหินคลุกส าเร็จรปู  เพ่ือชะลอความเร็ว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
กับผู้ใช้ถนนครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- กระผมฝากท่านนายกส าหรับข้อเสนอ ทีท่่านสมาชิกสภาฯ เสนอมา เพ่ือด าเนินการต่อไป
ครับ ท่านใด เสนออะไรเพ่ิมเติมไหมครับ 

    
     ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
   
   (ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดเทปบันทึกเสียง 
              (  นางศรินยา  จันพลา  ) 
             ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วตามข้อ๓๓แห่ง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (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     ๒   ครั้งที ่๑ /๒๕๖๔  เมื่อ  ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๔  
 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔  ข้อ ๓๔ วรรคแรก เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองการประชุมสภาครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อในรายงานการ
ประชุมนั้น ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              ( นายสงกรานต์  คุยบุตร ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 


