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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ 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  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่         ชื่อ  -  สกุล               ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายวิไล   นาแว่น     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ลาป่วย 
    

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 นางกุลจิรา   เขตบุญไสย หัวหน้าส านักปลัด  
๙ นางสาวยุพาพร   วิชาโคตร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๙ นางเมขลา   วิชาโคตร ผอ.กองวิชาการและแผน ฯ  

๑๐ นางปราณี    วังไฉล ผอ.กองคลัง  
๑๑ นางนิตยา  ต้นค าใบ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๑๒ นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
๑๓ นายธนชัย   ธนสีลังกูร หน.ฝ่ายการโยธา  
๑๔ นางณัฐชยา   มะธิเกาปะ หน.ฝ่ายอ านวยการ  
๑๕ นายปรองสิน  โคตะค า นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
๑๖ นางณัฐธยาน์   ด าดี จพง.ธุรการช านาญงาน  
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
ล าดับที่         ชื่อ  -  สกุล               ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางเครือวัลย์  พานรักษ์ ประธานชุมชน ม.๑  
 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๔๐ น.   

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - แจ้งประกาศอ าเภอศรีธาตุ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  ประจ าปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่
เกิน ๑๕ วัน   
-เรื่องท่ีสอง มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุได้ขอลาป่วย และไม่สามารถเข้าร่วมในการประชุม
สภาในครั้งนี้  ก็คือท่านวิไล  นาแว่น 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือมีขอ้ความที่จะแก้ไข ขอเชิญครับ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 
 
มตทิี่ประชุม 
 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไหมครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการ
ประชุมฯ ขอมติที่ประชุมครับ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  โปรดยกมือ 
- รับรอง   ๑๐   เสียง    ไม่รับรอง  -  เสียง    งดออกเสียง  ๑   เสียง 
- ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 
 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ   

เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  ๑  รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ   

นายไพศาล อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 
 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ผมนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
        หลักการและเหตุผล 
        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
๒๕๖๓  ไว้จึงขอโอนตั้งรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลต าบลศรีธาตุ เนื่องจากก่อสร้างมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ มีสภาพช ารุดทรุด
โทรมหลังคารั่วเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน จากการก่อสร้างมานานซึ่งหากไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาจท าให้
เสียหายมากข้ึน    ปรากฏ( แผนพัฒนาเทศบาล ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับที่ ๓ ) หน้า ๔๕   

     ๑.โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานการพาณิชย์/งานตลาดสด งบลงทุน  หมวด  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลต าบลศรีธาตุ หมูที่ 
๑๒ บ้านศรีนคร  

     รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน ๗๑๐,๐๐๐ บาท    
      รายการโอนลด 
      ๑. กองสาธารณสุข   หน้า ๓๘/๖๓   แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณตั้งไว้  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว - บาท  คงเหลือก่อนโอน  ๒๕๐,๐๐๐ บาทขอโอนลด จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท   
คงเหลือหลังโอน    -      บาท    
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นายไพศาล อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 
 

๒.กองสาธารณสุข   หน้า ๖๐/๖๓   แผนงานการพาณิชย์/งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต าบลศรีธาตุ งบประมาณตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐.-
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  - บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.-
บาท   คงเหลือหลังโอน  -  บาท   

๓. กองการศึกษา หน้า ๕๖/๖๓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น  ๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญบั้งไฟ งบประมาณตั้งไว้  
๒๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  - บาท  คงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด 
จ านวน ๕๐,๐๐๐.-บาท       คงเหลือหลังโอน ๑๕๐,.๐๐๐.-บาท 

๔. กองสาธารณสุขฯ   หน้า ๓๖/๖๓   แผนงานสาธารณสขุ/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ๔)โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงการสร้างเสริมความเข้าใจเรื่องเอดส์และ
สุขภาวะทางเพศ โดยเทศบาลต าบลศรีธาตุ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีธาตุงบประมาณตั้งไว้  
๓๐,๐๐๐.- บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  -  บาท  คงเหลือก่อนโอน  ๓๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน  
๓๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน -  บาท     

๕. กองการศึกษา   หน้า  ๕๔/๖๓  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม/งานกีฬาและนันทนาการ 
หมวดค่าใช้สอย ๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดดนตรีของเด็กและเยาวชนฯ งบประมาณ
ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.- บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  -  บาท  คงเหลือก่อนโอน  ๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด 
จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท   คงเหลือหลังโอน  - บาท    

๖. กองการศึกษา หน้า  ๕๔/๖๓  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม/งานกีฬาและนันทนาการ 
หมวดค่าใช้สอย ๘) ค่าใช้จ่ายในโครงการการสร้างภาคีเครือข่ายมัคคุเทศก์น้อยฯ งบประมาณตั้ง
ไว้  ๒๐,๐๐๐.- บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว -  บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด 
จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน - บาท    

๗. กองสวัสดิการและสังคม   หน้า  ๕๑ /๖๓  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน ๘)  ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลปลาพา
ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนคนศรีธาตุ    งบประมาณตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐.- บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว - บาท  
คงเหลือก่อนโอน  ๔๐,๐๐๐ บาท   ขอโอนลด จ านวน  ๔๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลือหลังโอน - บาท                      

รวมโอนลดทั้งสิ้น   จ านวน  ๗๑๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึง่หมื่นบาทถ้วน) 
เหตุผล 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ไว้ใน
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลต าบลศรีธาตุ    
หมู่ ๑๒ บ้านศรีนคร 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว 
นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ จึงขอเสนอญัตติดังกล่าว เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ พิจารณา
อนุมัติต่อไป 
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ    

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะ ขอเชิญครับ   
เชิญท่านสุพัฒน์  ค าย่อย 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
สมาชิกสภาฯ 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในการที่เราจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดของเรา ผมเองก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เทศบาลเราจะ
ได้มีการปรับปรุงภายในตลาดสดของเรา  

-อีกเรื่องหนึ่ง  ผมกจ็ะขอฝากทางฝ่ายผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเรา   ในการท าความ
สะอาดภายในตลาดสด  ก็ขอ่ให้ได้ช่วยก าชับพนักงานท าความสะอาดของเราด้วย  เกี่ยวกับเรื่องของ
การท าความสะอาด ซึ่งตัวผมเองนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการในตลาดสดของเราอยู่บ่อย ๆ ก็เลย
ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความสะอาด  ซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ในจัดเก็บและรักษาความสะอาด
ของเทศบาลเรา  ตลอดจนการจัดเก็บและขนขยะผมดูแล้วมันไม่มีความเป็นระเบียบและรวมทั้งการ
ท าความสะอาด อย่างเช่นว่าตรงบริเวณหน้าศาลพระภูมิที่อยู่ตลาดสด มันสกปรกมากเลย ก็ขอฝาก
ให้พนักงานเราได้ช่วยเข้าไปดูแลด้วย  ตลอดจนการจอดรถดูแล้วไม่มีความเป็นระเบียบเอาเสียเลย 
ก็ฝากกองงานที่เก่ียวข้องได้ช่วยไปดูแลในส่วนของตลาดสดของเราด้วย   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะ ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภา  ท่านทองฮวด 
สิมพา 

นายทองฮวด  สิมพา 
สมาชิกสภา  

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ใน
การขอปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตลาดสดของเรานั้น  ผมสงสัยว่ารวมกับการก่อสร้างหลังคาที่อยู่
รอบ ๆ ภายนอกอาคารด้วยหรือไม่   คือตรงที่แม่ค้าเขาสร้างต่อเติมยื่นออกมา คือใครอยากจะท าก็
ท า ดูแล้วมันไม่มีความเป็นระเบียบเอาเสียเลย  ไม่ทราบว่าในตัวของงบประมาณนี้รวมตัวนี้ด้วย
หรือไม ่

นายไพศาล อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ในประเด็นของ
การปรับปรุงหลังคาของตลาดสด  ก็สืบเนื่องจากว่าตลาดสดของเรานั้นก็ได้มีการก่อสร้างมานานแล้ว  
และพอดีทางฝ่ายบริหารไม่ได้ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ อยู่หลายโครงการ  ซึ่งก็เกิดจากผลกระทบ
ของโรคระบาดพวกเราก็คงจะทราบกันแล้ว  เลยท าให้เราได้มีเงินในงบประมาณนี้นั้นมันมีเงินเหลือ
พอที่จะปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด  ส าหรับเงินในการปรับปรุงหลังคาตลาดสด  ก็มีเงินอยู่ประมาณ 
๗๑๐,๐๐๐  บาท  และมีเงินเหลือจากการที่เราจะเปลี่ยนหลังคาของตลาดสดแล้ว เรายังมีเงินเหลือ
อีกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ก็เลยจะน าเอาไปปรับปรุงในส่วนของระบบไฟฟ้าภายในตลาดสด 
ซึ่งมันก็มีการผ่านการใช้งานมานานแล้ว ซึ่งถ้าเราไม่ได้มีการแก้ไขในห้วงนี้ก็กลัวมันเกิดเหตุไฟฟ้า
ลัดวงจร หรือเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นได้ 

  - และส าหรับเรื่องของการท าความสะอาดภายในส่วนของตลาดสดของเรา  ถ้าเราดูตามเกณฑ์
มาตรฐานแล้ว ของเรานั้นผ่านเกณฑ์ในด้านของการท าความสะอาด  แต่ผมยังไม่ได้ไปดูในส่วนของ
ศาลพระภูมิที่อยู่ภายในตลาดสดของเราว่ามันสกปรกหรือไม่  เพราะว่าเราล้างในทุกวันจันทร์ กับวัน
ศุกร์  ของทุก ๆ สัปดาห์  แต่ยังไงผมก็จะได้มอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปส ารวจและ
ตรวจสอบดูอีกทีหนึ่ง 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

- ในส่วนของการท าความสะอาดภายในตลาดสด และในบริเวณศาลพระภูมิ  มันก็สกปรกตามท่ีท่าน
สมาชิกท่านสุพัฒน์  ค าย่อย  แจ้งว่ามันไม่เหมาะสมเพราะแม่ค้า-พ่อค้าได้น าเอาขยะหรือน าเอา
สิ่งของไปวางหรือน าขยะไปทิ้งในแถว ๆ บริเวณศาลพระภูมิ  ก็ขอฝากทางฝ่ายผู้บริหารได้ช่วยไป
ดูแลในส่วนนี้ด้วย  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติม  หรืออภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน
ท่านใดจะเพ่ิมเติม ผมก็จะขอมติที่ประชุม 
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  (หากไม่มี)     
- ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลต าบลศรีธาตุ หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีนคร จ านวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)  โปรดยกมือ 
-อนุมัติ ๑๐  เสียง ไม่อนุมัติ......-.....เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

-ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลต าบลศรีธาตุหมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีนคร 

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                   
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.พร้อมฝาปิด  ถนนเทศบาล  ๖ ช่วงออกจากรางระบายน้ าเดิม
ยาวไปทางทิศเหนือฝั่งตะวันออก ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน  ๑  รายการ (กองช่าง) 

-เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ 

 
นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ผมนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  จ านวน ๑ โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
       หลักการ 
       ด้วยเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้ออกประชาคมส ารวจปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ 
ประชาชน  ที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งโครงการก่อสร้างที่ส ารวจ
ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๔  จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  ๑  โครงการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนเทศบาล  ๖ 
ช่วงออกจากรางระบายน้ าเดิม ยาวไปทางทิศเหนือหมู่ที่ ๑๐ บ้านค าศรี  ขนาดกว้าง  ๐.๔๐ เมตร  
ยาว  ๒๒๒.๐๐ เมตร  ลึก ๐.๕๐  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.  จ านวน  ๑  บ่อ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลศรีธาตุ งบประมาณ  ๖๖๙,๐๐๐.- บาท  (หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
รายละเอียดดังนี้ 
       โอนลด 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน  
ค่าใช้สอย หน้า  ๒๓/๖๓ โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  ๕๗,๖๐๕.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้  เป็นจ านวนเงิน  ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  
หน้า  ๓๙/๖๓  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ  ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  เป็นจ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน  
ค่าใช้สอย หน้า  ๕๐/๖๓ ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  เป็นจ านวนเงิน  ๑๙,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นเก้าพัน-บาทถ้วน) 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  งบด าเนินงาน   
ค่าใช้สอย หน้า  ๕๓/๖๓  ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท. หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐  บาท  ขอโอน
ลดครั้งนี้  เป็นจ านวนเงิน  ๓๐,๐๐๐.- บาท   (สามหมื่นบาทถ้วน) 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบด าเนินงาน   
ค่าใช้สอย หน้า  ๕๖/๖๓  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญบั้งไฟ  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นจ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท   
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเอกชน หน้า  ๕๖/๖๓  โครงการอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ  ตั้งไว้  
๒๗๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๗๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  เป็นจ านวน
เงิน  ๒๗๐,๐๐๐.- บาท   (สองแสน-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

       โอนตั้งรายการใหม่ 
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนเทศบาล  ๖ ช่วงออกจากรางระบาย
น้ าเดิม  ยาวไปทางทิศเหนือ หมู่ที่  ๑๐ บ้านค าศรี ขนาดกว้าง  ๐.๔๐ เมตร ยาว  ๒๒๒.๐๐ เมตร  
ลึก  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล.  จ านวน  ๑  บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ศรีธาตุ  งบประมาณ  ๖๖๙,๐๐๐.- บาท  (หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่  ๔  หน้า  ๒  ยุทธศาสตร์ ที่  ๑  
การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเป็นสากล)   

รวมเป็นเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  ๖๖๙,๐๐๐.- บาท  (หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)     
           เหตุผล 
 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีถนน
สาธารณะ  ที่ได้มาตรฐาน  มีความปลอดภัยในการสัญจรไป – มา  และมีระบบรางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐานป้องกันปัญหาดินกัดเซาะ น้ าท่วมขัง  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

ระเบียบกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ ๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ จึงขอ
เสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะ ขอเชิญครับ   

นายเฉลียว  ราชาสุข 
รองประธานสภา ฯ 

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ    
ทุกท่าน   ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส าหรับ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาล  ๖  ผมสงสัยในส่วนของรายละเอียดซึ่งยังไม่
ชัดเจน ผมขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ในส่วนเรื่องของรายละเอียดนั้น ผมก็จะขออนุญาตท่านประธานสภาได้ให้ทางหัวหน้าฝ่ายช่างได้เป็น
ผู้ชี้แจงในเรื่องของรายละเอียด  
 

นายธนชัย ธนสีลังกูร 
หน.ฝ่ายช่างโยธา 

-เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ส าหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.พร้อมฝาปิด คสล.  ถนนเทศบาล  ๖  ช่วงออกจากราง
ระบายน้ าเดิมยาวไปทิศเหนือฝั่งตะวันออก  ในตัวโครงการนั้นรางระบายน้ านั้นจะมีความยาว    
๒๒๒  เมตร  และจะมีบ่อพักอยูจ่ านวนหนึ่งบ่อก็คือตรงทางแยกของถนนศรีสง่าเมือง 
 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

-ฝากทางกองช่างด้วยว่า ในการก่อสร้างบ่อพักส่วนมากแล้วมันจะมีน้ าขัง  และท ายังไงถึงจะไม่มีน้ า
ขังและเมื่อมีน้ าขังแล้วท าให้มียุงมาอยู่ชุกชุม  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ  หรืออภิปรายอีกไหม
ครับ  เชิญท่านสุพัฒน์  ค าย่อยครับ   

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
สมาชิกสภาฯ 

-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
ผู้เข้าร่วมที่ประชุมที่เคารพทุกท่าน  ผมมีข้อสงสัยในการปรับลดงบประมาณในหมวดแผนงานการ
ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ คือว่า ในเมื่อเราได้มีการตัดลดโอนงบประมาณมาหมดแล้ว  
แต่พอเวลาเราจะมีการจัดกิจกรรมเราจะยังมีเงินเหลือพอที่จะจัดกิจกรรมนั้นอยู่หรือไม่   

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสุพัฒน์  ค าย่อย  ได้สอบถาม ก็คือว่าในการปรับลดในกิจกรรม
ของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ซึ่งปีนี้เราไม่จัดเพราะว่ามันได้ผ่านห้วงเวลาในการจัดกิจกรรมใน
ส่วนนี้ไปแล้ว  เราเลยไม่ได้จัด  สรุปก็คือว่าเราได้ตัดโอนในส่วนของงานที่ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น
ในห้วงเวลาที่เราได้ก าหนดไว้  และห้วงของการจัดกิจกรรมนั้นเวลาก็ได้ผ่านมาแล้ว   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะ  เชิญท่านสมาชิกท่านวิรัส  สาระค า   

นายวิรัส  สาระค า 
สมาชิกสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ผมเห็นดีด้วยส าหรับโครงการนี้  แต่ผมได้ไปดูตรงที่เราจะท าการก่อสร้าง พอดีมันมีเสาไฟฟ้าอยู่  
เราจะได้ย้ายเสาไฟฟ้าออกไปหรือไม่  หรือไม่ต้องได้ย้ายเสาไฟและในส่วนของบ่อพักนั้นเรามี
โครงการที่จะท าการก่อสร้างเพ่ิมเติมได้อีกหรือไม่ เพราะถ้าเราไม่ท าต่ออีกไม่นานทรายมันก็จะไหล
ไปอุดตันแล้วจะท าให้รางระบายน้ านั้นมันอุดตัน 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เข้าใจด้วย 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในประเด็นที่ท่านสมาชิกท่านวิรัส  สาระค า   ได้สอบถามมาในส่วนของก่อสร้างรางระบายน้ านั้น
ตรงที่บ่อพักสุดนั้นเราจะมีการเจาะรูเอาไว้เพ่ือให้น้ าไหลได้สะดวก  และในปีต่อไปเราก็สามารถที่จะ
ตั้งงบประมาณมาก่อสร้างในจุดนี้เพิ่มเติมอีกก็ได้ 
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม 

 -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ  
ผมก็จะขอมติที่ประชุม 
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นควรอนุมัติให้มีการโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.พร้อมฝาปิด  ถนน
เทศบาล ๖  ช่วงออกจากรางระบายน้ าเดิมยาวไปทางทิศเหนือฝั่งตะวันออก (หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)   ถ้าท่านใดอนุมัติขอให้ยกมือ   
-อนุมัติ  ๑๐  เสียง ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

-ที่ประชุมสภาเทศบาลอนุมัติให้โอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.พร้อมฝาปิด  ถนนเทศบาล ๖  
ช่วงออกจากรางระบายน้ าเดิมยาวไปทางทิศเหนือฝั่งตะวันออก (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)    

ระเบียบวาระท่ี ๕ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 

ประธานสภา 

-  เรื่องอ่ืน ๆ  
- ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ  

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา  

 -ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน  ๆ ผมก็คงเป็นเรื่องเดิมที่ผมได้เคยสอบถามท่านนายกไปแล้วในเมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ผ่านมา เกี่ยวกับงบประมาณในการด าเนินการในการตัดต้นไม้เริ่มตั้งแต่ช่วงครัววังตาล
ไปทางทิศตะวันตกยาวไปถึงถนนเทศบาล ๑๕  นั้น ไม่ทราบว่าเราจะมีงบประมาณหรือมีการ
ด าเนินการในส่วนนี้ได้เมื่อไหร่  ส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหม
ครับ เชิญท่านทองฮวด  สิมพา  

นายทองฮวด  สิมพา 
สมาชิกสภา 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน    
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ   ผมก็จะได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเดิมที่ผมได้เคยเสนอให้เราไปแก้ไขก็
เป็นเรื่องของป้ายชื่อซอย ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
สมาชิกสภา ฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ ผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทางผู้บริหารได้ทราบ ก็คือถนนเส้นศรีธาตุ -อ าเภอ
ท่าคันโทมันก็มีการยุบตัว เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ อาจจะก่อให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายแก่
ชีวิตและทรัพย์ขึ้นได้   ก็ฝากทางผู้บริหารด้วย ผมว่าหรือเราจะเอายางมะตอยของเรานั้นไปท าการ
ซ่อมแซมก่อนมันจะดีหรือไม่ 

นายเฉลียว  ราชาสุข 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ใน
ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ผมก็มีเรื่องจะสอบถามนายกว่า เงินงบประมาณที่เราขอไปยังทาง  อบจ.
นั้น ตอนนี้ได้มีการด าเนินการไปถึงไหนแล้ว และจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ไหม 

นางปราจนี รัตนธรินทร์ 
สมาชิกสภา ฯ 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ดิฉันได้รับเรื่องฝากให้ทางคณะผู้บริหารได้ไปแก้ไขตรงทางเชื่อมต่อจาก
ถนนเส้นใหญ่เชื่อมต่อกับถนนเทศบาล ๗ ตรงทางเข้าบึงค าศรี เพราะว่าเวลาไปออกก าลังกายที่บึง
ค าศรีของเรา  ทางเข้ามันก็เข้าล าบาก  บางทีก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ก็ขอให้ทาง
ผู้บริหารได้ไปท าการแก้ไขให้ดีด้วย 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 

นายไพศาล  อุปมะ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
-จากการประชุมสภาในครั้งที่ผ่านมา ผมก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วว่า ทางแขวงการทางนั้น
เขาได้มาท าการขุดลอกรางระบายน้ าภายในเขตเทศบาลของเราแล้ว ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี  แต่
ผลกระทบที่ตามมาก็คือ หลังจากทางแขวงการทางนั้นได้ออกมาขุดลอกรางระบายน้ าแล้วพอเวลา
ท าเสร็จฝารางระบายน้ ากับตัวของถนนนั้นมันต่างระดับกับมาก  เลยท าให้การเข้าออกบ้านเรือน
ตลอดจนการใช้รถใช้ถนนนั้น มันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์ สิน
เกิดขึ้นได้  ผมก็เลยจะให้ทางกองช่างได้ท าหนังสือไปถึงแขวงการทางอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ทางแขวง
การทางนั้นเขาได้มารับทราบถึงปัญหาและหาทางแก้ไขต่อไป 



 
~ 9 ~ 

 

นายกเทศมนตรีฯ -ผมก็ได้รับแจ้งจากท่านรองประธานสภาที่ท่านได้แจ้งมาทางไลน์  ในส่วนฝายน้ าล้นของบึงค าศรี
ตอนล่างนั้นได้เกิดมีน้ ารั่วซึมไหลออกมา  ซึ่งผมก็ได้มีการประสานงานกับทางท่านเลขาสภาไปแล้ว
ว่า เราจะน าเอากระสอบทรายไปอุดตรงรอยรั่วซึม และเราก็จะท าร่วมกับชาวบ้าน และจะมีการท า
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามที่ท่านประธานสภาได้แจ้งมาในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา  ส่วนของ
เรานั้นก็จะเป็นในส่วนของการหางบประมาณส าหรับการจ้างเหมารถแบ๊คโฮ ก็คงจะเริ่มในช่วง
สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ 
-ในประเด็นของท่านสมาชิกท่านทองฮวด สิมพา ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาท่านก็ได้เสนอให้แก้ไข
เกี่ยวกับเรื่องของป้ายของถนนต่าง ๆ  ที่มันช ารุด  ส่วนการด าเนินการนั้นทางฝ่ายบริหารเราก็จะได้
ให้ทางช่างได้ออกส ารวจอีกครั้งหนึ่ง 
   ปัญหาที่ทางท่านสุพัฒน์  ค าย่อยได้พูดมาในส่วนของถนนเส้นศรีธาตุ-ค่าคันโท ตรงช่วงของคอ
สะพานตัวที่สาม ที่มันเกิดการยุบตัวลงไป ผมเองก็ได้ลงไปดูอยู่ ผมก็จะได้ให้ทางกองช่างได้แจ้งและ
ประสานไปยังทาง อบจ. ได้ทราบ เพราะว่ามันยังอยู่ในห้วงของการประกันงานอยู่ 
-ประเด็นที่ท่านปราจีน ได้แจ้งมานั้น พอดีเราก็ได้เข้าไปแก้ไขหลายครั้งแล้ว โดยการน าเอายางมะ
ตอยของเราไปท าแล้วแต่มันไม่ติดกันเพราะมันมีแต่น้ า  ซึ่งในการแก้ไขนั้นก็คงจะหลังจากหมดฤดู
ฝน  เราถึงจะได้ไปท าการแก้ไขได้  แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เราก็ได้น าเอาเข้าในแผนไว้แล้ว
ส าหรับการก่อสร้างถนนเส้นนี้   
-ประเด็นที่ท่านรองประธานสภาได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณ ที่ขอไปยังทาง อบจ.อุดร
ช่วงระหว่างจากตัวสะพานตัวที่สองไปถึงตัวที่สามนั้น  ผมก็ได้มีการประสานไปยังที่ปรึกษาหรือทาง
ฝ่ายเลขาของท่านนายก อบจ.ไปแล้วเมื่อประมาณ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา  ซึ่งท่านก็ได้แจ้งกลับมาว่า 
เรื่องงบประมาณที่เทศบาลเราได้ขอไปนั้น ท่านบอกว่าเขาขอเป็นในปีงบประมาณของปี ๒๕๖๔ จะ
ได้ไหม แต่เขาก็ได้ให้ช่างมาส ารวจแล้ว คือเขาจะยกระดับของถนนใหม่เลย เขาจะท าระดับของถนน
ช่วงสะพานตัวที่สองถึงสะพานตัวที่สามนั้นเขายกและจะท าระดับถนนให้มันเท่ากัน เพราะถ้าจะท า
แล้วก็จะท าให้มันดีไปเลย แต่เขาขอเป็นของปีงบประมาณของปี ๒๕๖๔ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน  ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ หรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ   
เชิญท่านวิรัส  สาระค า  

นายวิรัส  สาระค า 
สมาชิกสภาฯ 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ผมก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาว่า ได้มีน้ าท่วมถนนช่วงของถนน
เทศบาล๔ และช่วงเทศบาล๕ ได้มีน้ าท่วมขัง เพราะว่ามีเจ้าของที่นั้นเขาได้มีการน าดินไปถมที่ของ
ตัวเอง เลยท าให้น้ ามันไหลไปไม่ได้  ก็ฝากทางท่านรองอาทิตย์ ได้ช่วยไปดูและได้ช่วยไปแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 

นายอาทิตย์  สายทอง 
รองนายกเทศมนตรี 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ในประเด็นที่ท่านวิรัส  
สาระค า  ได้แจ้งมาเกี่ยวกับการเกิดน้ าท่วมขังนั้น วันนี้ผมก็เข้าไปดูตรงจุดที่ได้รับการร้องเรียนมา
พอดี  คือเท่าที่ผมได้ดูแล้วเขาก็ไม่อยากให้น้ าไหลเข้าไปในสระของเขา เขาก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาก็
ด าเนินการในพ้ืนที่ของเขา ส่วนวิธีแก้ไขเราจะท ายังไงให้ของเรานั้นสูงกว่าของเขา แต่การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้านั้นเราก็คงจะได้น าเอาหินไปถมให้มันสูงขึ้น  เพ่ือให้พ้ืนที่ของเรานั้นสูงกว่าสระของเขา  
ผมก็ขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ก่อน 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะแจ้งหรือมีเรื่องที่สอบถามอีกไหมครับส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติม  ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
ผมขอปิดการประชุม 
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เลิกการประชุม  เวลา   ๑๕.๓๐   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 ๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๔ ) ข้อ ๓๔ วรรคแรก เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองการประชุมสภาครั้งใดแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อใน
รายงานการประชุมนั้น ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายวชัรินทร์  โสภณิ ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
    

 
 


