
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายวัชรินทร์  โสภิณ ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ วัชรินทร์  โสภิณ  
๒. นายเฉลียว  ราชาสุข รองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เฉลียว   ราชาสุข  
๓. นายวิไล  นาแว่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ วิไล  นาแว่น  
๔. นายวิรัส  สาระค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ วิรัส  สาระค า  
๕. นายสมัย  พรมรักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัย  พรมรักษา  
๖. นายสัญชัย  บุราโส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สัญชัย  บุราโส  
๗. นายทองฮวด  สิมพา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ทองฮวด  สิมพา  
๘. นายสุพัฒน์  ค าย่อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สุพัฒน์  ค าย่อย  
๙. นายสุวิทย์  คุยบุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สุวิทย์  คุยบุตร  

๑๐. นางพูนมณี  อินทรสด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ พูนมณี  อินทรสด  
๑๑. นางปราจีน รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ปราจีน รัตนธรินทร์  
๑๒. นายสมชาย  สนทาธร 

 
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลศรีธาตุ 

สมชาย  สนทาธร 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี-     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ ไพศาล  อุปมะ  
๒. นายอาทิตย์  สายทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ อาทิตย์  สายทอง  
๓. นายบรรจง  แก่นค า เลขานุการนายกเทศมนตรี  บรรจง  แก่นค า  
๔. นายศรีนวล  มะโรงศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ศรีนวล   มะโรงศรี  
๔. นางศรินยา  จันพลา ปลัดเทศบาล ศรินยา  จันพลา  
๖. นางสาวยุพาพร  วิชาโคตร ผอ.กองสาธารณสุข ฯ ยุพาพร  วิชาโคตร  
๗. นางเมขลา  วิชาโคตร ผอ. กองวิชาการและแผนงาน เมขลา  วิชาโคตร  
๘. นางนิตยา ต้นค าใบ ผอ.กองการศึกษา นิตยา ต้นค าใบ  
๙. นายณัฐวุธ  มัฆนาโส  ผอ.กองช่าง ณัฐวุธ  มัฆนาโส  

๑๐. นางปราณี   วังไฉล ผอ.กองคลัง ปราณี   วังไฉล  
๑๑. นางกุลจิรา  เขตบุญไสย รก.หน.ส านักปลัด กุลจิรา  เขตบุญไสย  
๑๒. นางปิยะมาศ  อัมมะพะ หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฯ ปิยะมาศ  อัมมะพะ  
๑๓. จ.อ.วีระพงษ์  จันทรวงษา เจ้าพนักงานป้องกันฯ วีระพงษ์  จันทรวงษา  
๑๔. นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการฯ เยาวลักษณ์  ปัญญาใส  
๑๕. นายปรองสิน  โคตะค า นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ปรองสิน  โคตะค า  
๑๖. นางราตรี ชูเรือง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นะโยบายฯ ราตรี ชูเรือง  
๑๗. นายอุทิศ  ศรีสุนาครัว หัวหน้าฝ่ายการโยธา อุทิศ  ศรีสุนาครัว  
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๑๘. พ.จ.อ.กฤติภณ  กัญญาพัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กฤติภณ  กัญญาพัน  
๑๙. นายปริพัตร  กันภัย นักทรัพย์ยากรบุคคล ปริพัตร  กันภัย  
๒๐. นายปัญญา  จันทาศรี ประธานชุมชนหมู่ ๑ ปัญญา  จันทาศรี  
๒๑. นายอัศวนนท์  นามโส กรรมการชุมชนหมู่ ๑ อัศวนนท์  นามโส  
๒๒. นางสาวเบญจทิพย์  สรวงโท กรรมการชุมชนหมู่ ๑ เบญจทิพย์  สรวงโท  
๒๓. นางอัมพรรัตน์   นันทะศรี กรรมการชุมชนหมู่ ๑ อัมพรรัตน์   นันทะศรี  
๒๔. นายบรรเทา   ขมวดทรัพย์ ประธานชุมชนหมู่ ๒ บรรเทา   ขมวดทรัพย์  
๒๕. นางวัชนี   นรพัฒน์ กรรมการชุมชนหมู่ ๒ วัชน ี  นรพัฒน์  
๒๖. นายสมัย   จ าปาวงค์ กรรมการชุมชนหมู่ ๓ สมัย   จ าปาวงค์  
๒๗. นายสมศักดิ์    สิมภา กรรมการชุมชนหมู่ ๓ สมศักดิ์    สิมภา  
๒๘. นายธงชัย   นันทะแสง กรรมการชุมชนหมู่ ๓ ธงชัย   นันทะแสง  
๒๙. นายอุดม  โยธะชัย ประธานชุมชนหมู่ ๔ อุดม  โยธะชัย  
๓๐. นายถวิล นะวะศรี กรรมการชุมชนหมู่ ๔ ถวิล นะวะศรี  
๓๑. นายเสถียร  พ่ึงเจริญ ประธานชุมชนหมู่ ๘ เสถียร  พ่ึงเจริญ  
๓๒. นางสาวแหลมทอง  คุยบุตร ประธานชุมชนหมู่ ๙ แหลมทอง  คุยบุตร  
๓๓. นายประเสริฐ  เกษมคุณ กรรมการชุมชนหมู่ ๙ ประเสริฐ  เกษมคุณ  
๓๔. นางสาวเพลินพิศ  ทับสุริ กรรมการชุมชนหมู่ ๙ เพลินพิศ  ทับสุริ  
๓๕. นายอุรา  วิบูลย์กุล ประธานชุมชนหมู่ ๑๐ อุรา  วิบูลย์กุล  
๓๖. นายสุทธิรักษ์  เศรษฐศุทธิ์ ประธานชุมชนหมู่ ๑๑ สุทธิรักษ์  เศรษฐศุทธิ์  
๓๗. นางสมจิต  บุญครอง รองประธานชุมชนหมู่ ๑๒ สมจิต  บุญครอง  
๓๘. นางพิสมัย  แก้ววันทา กรรมการชุมชนหมู่ ๑๒ พิสมัย  แก้ววันทา  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 
   เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว  สมาชิกสภาฯเทศบาล  มาประชุมครบองค์ประชุม  นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- ขอสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองต่างๆ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่าน ส าหรับการประชุมวันนี้  ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ประจ าปี ๒๕๕๙ ในวันพุธที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๙   
เมื่อที่ประชุมพร้อมผมก็จะขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- ส าหรับวันนี้ ท่านรองฯ วัลลภา ระบาเลิศ  รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ   ป่วย   
ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ 

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงได้
น าเข้าสู่วาระการประชุมสภา เพื่อให้สภาฯ รับรอง 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  จ านวน ๑๒ เสียง 
ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องกระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่  ๔ - เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๕ - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๕.๑ การก าหนดหัวข้อการประเมินความพึงพอใจ 
นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

-   การก าหนดหัวข้อการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการก าหนด
ภารกิจ /งาน /บริการที่จะส ารวจความพึงพอใจของประชาชนก าหนดให้มีทีมาจากมติการ
ประชุมสภาท้องถิ่น อย่างน้อย ๔ งาน เช่น 

  (๑) งานด้านบริการกฎหมาย 
  (๒) งานด้านทะเบียน 
  (๓) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
  (๔) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  (๕) งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
  (๖) งานด้านการศึกษา 
  (๗) งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๘) งานด้านรายได้หรือภาษี 
  (๙) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
        (๑๐) งานด้านสาธารณสุข 
        (๑๑) งานด้านอื่นๆ 
 -  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ งานด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือพิจารณาหัวข้อ

การประเมินความพึงพอใจ จ านวน ๔ หัวข้อ เพื่อใช้เป็นหัวข้อการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกเสนอ  และ     
ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

นายสุวิทย์  คุยบุตร 
(สมาชิกสภาฯ) 

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  ผอ.กองทุกท่าน   
 กระผมนายสุวิทย์  คุยบุตร  สมาชิกสภาฯ กระผมยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
ก าหนดหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น  อยากให้มีการอธิบายเพ่ิมเติมครับก่อนการเสนอครับ 

นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- เรียนเชิญ ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
(ปลัดเทศบาลฯ) 

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารและ ผอ.
กองทุกท่าน    
 ดิฉัน  นางศรินยา  จันพลา  ปลดัเทศบาลขออนุญาตเร ียนชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่อง
เสนอใหม่ เกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อการประเม ินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาล ตาม แนวทางการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เทศบาลของเรานั้น ได้ด าเนินการสมัคร
เข้ารับการประเมินเพ่ือรับรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะมีหัวข้อหนึ่งก าหนดว่า 
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนั้น  ใหส้ภาฯ เป็นผู้พิจารณา
เห็นชอบ    เพ่ือให้การด าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้ให้เสนอหัวข้อให้ทางสภาฯ ได้
พิจารณาคัดเลือก  ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นเราส่งงานด้านทะเบียน  งานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล     งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ   และงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม  ในการประเมินนี้เราจะได้ใช้ประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาฯได้
พิจารณาตามอ านาจของทางสภาฯ  



 - 4 - 
นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- เชิญท่านสมาชิกเสนอ  หัวข้อที่ ๑ และ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

นายสุวิทย์  คุยบุตร 
(สมาชิกสภาฯ) 

- กระผมนายสุวิทย์  คุยบุตร  ขอเสนอ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
(สมาชิกสภาฯ) 

- กระผม   นายสุพัฒน์  ค าย่อย ขอรับรอง 

นายสมัย  พรมรักษา 
(สมาชิกสภาฯ) 

- กระผม    นายสมัย  พรมรักษา ขอรับรอง 

นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- เชิญท่านสมาชิกเสนอ  หัวข้อที่ ๒ และ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
(สมาชิกสภาฯ) 

- กระผมนายสุพัฒน์  ค าย่อย  ขอเสนอ งานด้านทะเบียน 

นายสุวิทย์  คุยบุตร 
(สมาชิกสภาฯ) 

- กระผม นายสุวิทย์  คุยบุตร ขอรับรอง 

นายวิไล  นาแว่น 
(สมาชิกสภาฯ) 

- กระผม นายวิไล  นาแว่น  ขอรับรอง 

นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- เชิญท่านสมาชิกเสนอ  หัวข้อที่ ๓ และ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

นางปราจีน  รัตนธรินทร ์
(สมาชิกสภาฯ) 

- ดิฉันนางปราจีน  รัตนธรินทร ์ขอเสนอ  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   งานด้านรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ   และงานด้านสาธารณสุข 

นางพูลมณี  อินทรสด 
(สมาชิกสภาฯ) 

- ดิฉันนางพูลมณี  อินทรสด  ขอรับรอง 

นายวิรัส  สารค า 
(สมาชิกสภาฯ) 

- กระผม นายวิรัส  สาระค า ขอรับรอง 

นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- ขณะนี้ท่านสมาชิกได้เสนอหัวข้อการประเมินความพึงพอใจไปแล้วจ านวน  ๕ ด้าน    
มีทา่นใดเสนออีกหรือไม่ครับ 

นายเฉลียว  ราชาสุข 
(สมาชิกสภาฯ) 

- กระผมนายเฉลียว  ราชาสุข ขอเสนอ  งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายสมัย  พรมรักษา 
(สมาชิกสภาฯ) 

-  กระผมนายสมัย  พรมรักษา  ขอรับรอง 

นายทองฮวด  สิมพา 
(สมาชิกสภาฯ) 

-  กระผมนายทองฮวด  สิมพา  ขอรับรอง 

นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- สรุป ได้มีท่านสมาชิกฯ เสนอหัวข้อการประเมินความพึงพอใจไปแล้ว จ านวน  ๖ ด้าน   
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นสมควรก าหนดหัวข้องานที่สมาชิกได้เสนอ จ านวน ๖ ข้อ คือ 

  ๑.งานด้านทะเบียน 
  ๒.งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  ๓.งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
  ๔.งานด้านเทศกิจ  หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
  ๕.งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  ๖.งานด้านสาธารณสุข 
  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรก าหนดหัวข้องานดังกล่าวเป็นหัวข้อการประเมินขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ  จ านวน ๑๒ เสียงครบั 
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ระเบียบวาระที่  ๖  -  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

-  ซึ่งสภาเทศบาลของเราได้มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการรวบรวมค าแปรและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  โดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  เพ่ือน าเสนอต่อสภาเทศบาล ใน
วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  
 ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายทองฮวด สิมพา  ได้รายงาน
สรุปการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ 

นายทองฮวด  สิมพา 
(สมาชิกสภาฯ) 

- เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ในการ
ด าเนินการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ตามค าสั่งสภาเทศบาลต าบล
ศรีธาตุที่  ๐๐๒/๒๕๕๙  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   เพ่ือรวบรวมค า
แปรญัตติและพิจารณารายละเอียดแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๐ ปรากฏว่า ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีสมาชิกสภาฯ ยืนค า
แปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน  ๒ ท่าน โดย คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบให้คงร่างเดิม    
 ผู้เสนอค าแปรญัตติฯ ขอสงวนค าแปรญัตติ  เพ่ือให้สภาท้องถิ่นวินิจฉัยชี้ขาด ใน
วาระท่ี ๒ ทั้ง ๒ ท่าน  รายละเอียดดังนี้ 

  ๑.แผนงานบริหารทั่วไป                 
  - มีการแปรญัตติ  ดังนี้ 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประเภทกล้องวงจรปิดเพื่อจัดซื้อ

กล้องวงจรปิดส าหรับติดตั้งภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุ  จ านวน  ๑ ชุด 
ประกอบด้วยกล้อง ๑๒ ตัว  เครื่องบันทึกสัญญาณ ๑๒ Channel ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปีหน้า ๕๗  ส านักปลัด) 
จ านวนที่ตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐ บาท  (ร่างเทศบัญญัติหน้า ๖) 

   แปรตัดลดงบประมาณ จาก  ๙๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท     
  - คณะกรรมการฯ ทั้ง  ๓ ท่าน มีมติเห็นควรยืนตามร่างเดิม 
  - ผู้แปรญัตติ สงวนค าแปรญัตติ เพื่อให้สภาวินิจฉัยในวาระที่ ๒     
  ๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน                 
     -ไม่มีการแปรญัตติ 
   ๓.แผนงานการศึกษา                 

      -ไม่มีการแปรญัตติ 
  ๔.แผนงานสาธารณสุข                

       -ไม่มีการแปรญัตติ 
  ๕.แผนงานสังคมสงเคราะห ์                
    -ไม่มีการแปรญัตติ 
  ๖.แผนงานเคหะชุมชน                 
    -ไม่มีการแปรญัตติ 
  ๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 
    -ไม่มีการแปรญัตติ 
  ๘.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            
    -ไม่มีการแปรญัตติ 
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  ๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
      -มีการแปรญัตติ 
   โครงการตกแต่งภายในห้องประชุมสภาภายในอาคารส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุ

หลังเดิมชั้น ๒ ขนาด ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร ขนดพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๗๒ ตารางเมตร โดยท าการ
ตกแต่งผนังรอบห้อง  โครงเคร่าไม้  กรุทับด้วยไม้อัดยาง หนา ๔ มม. ทับด้วยไม้อัดสักลาย
เนื้อไม้ทาสีธรรมชาติ กรุเว้นร่องตามแบบ กลางผนังเป็นผนังฟองน้ ากระทับด้วยหนังหรือผ้า 
พ้ืนปูทับไม้ด้วยไมล้ามิเนต หนา ๘ มม. จ านวน ๗๖๕,๐๐๐ บาท (ร่างเทศบัญญัติหน้า ๓๔) 

         ผู้แปรฯ แปรญัตติปรับลด จาก ๗๓๕,๐๐๐ บาท เป็น ๖๕๐,๐๐๐ บาท     
  - คณะกรรมการฯ ทั้ง ๓ ท่าน มีมติเห็นควรยืนตามร่างเดิม 
  - ผู้แปรญัตติ สงวนค าแปรญัตติ เพื่อให้สภาวินิจฉัยในวาระที่ ๒     
  ๑๐.แผนงานการเกษตร    
            -ไม่มีการแปรญัตติ 
  ๑๑.แผนงานการพาณิชย์ 
    -ไม่มีการแปรญัตติ 
  ๑๒.แผนงานงบกลาง 
    -ไม่มีการแปรญัตติ 
   เพ่ือให้การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ 

การแปรญัตติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งรายงานสรุปการแปรญัตติฯ และร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ให้ประธานสภาฯ เพ่ือด าเนินการประชุม
สภาฯ ในวาระท่ี  ๒ และ ๓  ต่อไป   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- ๖.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐   
วาระท่ี ๒  การแปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๕๑)    
มีการแปรญัตติ  จ านวน ๒ ท่าน ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรฯ ได้รายงาน 

  ท่านแรก นายเฉลียว  ราชาสุข  
ขอเชิญท่านเฉลียว  ราชาสุข แถลงค าแปรฯ ต่อที่ประชุมสภา ฯ ครับ 

นายเฉลียว  ราชาสุข 
(สมาชิกสภาฯ) 

- เรียน ท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล  ผอ.กอง 
หัวหน้าฝ่าย  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

     กระผมนายเฉลียว  ราชาสุข ได้สงวนค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไว้
เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๙  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นผู้ชี้ขาดในการ
ประชุมวันนี้  โดยขอแถลงค าแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้ 

         เรื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประเภทกล้องวงจรปิด
(ร่างเทศบัญญัติ หน้า ๖  งบลงทุน  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประเภทกล้องวงจรปิดเพ่ือจัดซื้อ
กล้องวงจรปิดส าหรับติดตั้งภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุ  จ านวน  ๑ ชุด 
ประกอบด้วยกล้อง ๑๒ ตัว  เครื่องบันทึกสัญญาณ ๑๒ Chamnel ตั้งตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปีหน้า ๕๗  
ส านักปลัด) จ านวนที่ตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐ บาท 

  เหตุผล เนื่องจากเห็นว่ามีราคาสูงเกินไปครับ  จึงเสนอขอแปรตัดลด จาก  ๙๐,๐๐๐ 
บาท เป็น ๘๐,๐๐๐ บาท ขอลดลงจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท   
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นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- -ขอเชิญท่าน นายกฯ  ได้อภิปรายชี้แจงครับ 

นายไพศาล  อุปมะ 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

- เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  ในเรื่องของการจัดหากล้องวงจรปิดนั้น กระผมคิดว่ามีความจ าเป็นมากในปัจจุบันนี้ 
ส าหรับในสถานที่ราชการ และเราก็มีความตั้งใจที่จะซื้อเมื่อปีที่แล้ว ตามที่เราได้ทราบ
ข่าวเกี่ยวกับการวางระเบิดในหลายๆ แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และภาคใต้ หากมีกล้องก็จะมี
พยานหลักฐานในการติดตามสืบผู้ต้องสงสัยได้ง่ายขึ้นครับ ส าหรับราคานั้นเป็นราคาตาม
ท้องตลาดหากมีการปรับลดราคาลงเราอาจจะไม่สามารถจัดซื้อได้  เพราะเราได้สืบราคา
จากร้านกัณฑ์พัชคอมพิวเตอร์ อุดรธานี ร้านไอทีมาสเตอร์ อุดรธานี และร้านกิตติเทเล
คอม อ าเภอศรีธาตุ จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ  

นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- กระผมขอมติที่ประชุม ว่าจะยืนร่างเดิม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามค าแปรของ 
ท่าน เฉลียว ฯ ครับ 
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าจะยืนร่างเดิม  ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - ยืนร่างเดิม  ๘ เสียง 
  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามค าแปรของท่าน เฉลียว ฯ ขอให้ยก

มือครับ 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ๓  เสียง 
  งดออกเสียง ๑ เสียง 
  ถือว่ามติที่ประชุมให้ยืนตามร่างเดิมนะครับ 
นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- ท่านที่ ๒  นายสมชาย  สนทาธร   
ขอเชิญท่านสมชาย  สนทาธร  แถลงค าแปรฯ ต่อที่ประชุมสภา ฯ ครับ 

  เรียน ท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล  ผอ.กอง 
หัวหน้าฝ่าย  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

     กระผม นายสมชาย  สนทาธร  ได้สงวนค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ไว้เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๙  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นผู้ชี้ขาดในการ
ประชุมวันนี้  โดยขอแถลงค าแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้ 

  เรื่อง ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานหลังเก่าเป็นห้องประชุม 
(ร่างเทศบัญญัติ หน้า ๓๔  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

   โครงการตกแต่งภายในห้องประชุมสภาภายในอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลศรีธาตุหลังเดิมชั้น ๒ ขนาด ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร  ขนาดพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๗๒ ตาราง
เมตร โดยท าการตกแต่งผนังรอบห้อง  โครงเคร่าไม้  กรุทับด้วยไม้อัดยาง หนา ๔ มม. 
ทับด้วยไม้อัดสักลายเนื้อไม้ทาสีธรรมชาติ กรุเว้นร่องตามแบบ กลางผนังเป็นผนังฟองน้ า
กระทับด้วยหนังหรือผ้า พื้นปูทับไม้ด้วยไม่ลามิเนต หนา ๘ มม. จ านวน ๗๓๕,๐๐๐ บาท 

  เหตุผล โครงการตกแต่งภายในห้องประชุมสภาภายในอาคารส านักงานเทศบาลต าบล  
ศรีธาตุหลังเดิมนั้น กระผมเห็นด้วยครับ ในเรื่องการปรับปรุง แต่พิจารณาว่าค่าใช้จ่ายสูง
เกินไป และที่ส าคัญคือ อุปกรณ์ ในห้องประชุม เช่น ไมล์โครโฟน ไม่ครบตามจ านวน
สมาชิก เอกสารประกอบแบบมีไมล์โครโฟน เพียง ๙ ตัว แต่สมาชิกเรามีถึง ๑๒ ท่าน 
และรวมคณะผู้บริหารอีก ๕ ท่าน ไมล์โครโฟนก็น่าจะเป็น ๑๗ ตัว ด้วยเหตุผลนี้ กระผม
จึง ขอปรับลดงบประมาณเพราะคิดว่าใช้งบประมาณสูงเกินไปครับ จึงขอแปรญัตติปรับ
ลด จาก ๗๓๕,๐๐๐ บาท เป็น ๖๕๐,๐๐๐ บาท     

นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- -ขอเชิญท่าน นายกฯ  ได้อภิปรายชี้แจงครับ 
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นายไพศาล  อุปมะ 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

- เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  กรณีการตั้งงบประมาณโครงการตกแต่งภายในห้องประชุมสภาภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุหลังเดิม เป็นโครงการทีเ่ราตั้งใจที่จะด าเนินการในปี 
๒๕๕๙  เดิมนั้นก็คิดว่าจะด าเนินการในส่วนที่เหลือจ่ายจากส่วนต่างๆ แต่เนื่องจาก
งบประมาณในปี ๒๕๕๙ ไม่เข้ามาตามเป้าหมายเราก็เลยไม่ได้ท า จึงได้บรรจุโครงการ
ดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๐ อีกครั้งหนึ่ง การที่จะออกแบบ
ใหม่นั้นก็คงจะไม่ทันจึงใช้แบบเดิมของปี ๒๕๕๙ เป็นการตั้งงบประมาณตามแบบและ
ประมาณการ หากมีการปรับลดก็จะมีผลกระทบต่อแบบก่อสร้างคือจะต้องแก้ไขแบบ
ก่อสร้าง  ซึ่งอาจท าให้การส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้ทางจังหวัดพิจารณาล่าช้าออกไปครับ  
หากสภาฯ เห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของห้องประชุมสภาฯ ก็สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาฯ แต่ในวาระนี้เห็นว่าหากมีการ
ปรับลดก็จะมีผลกระทบต่อแบบและประมาณการ อาจท าให้การส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้
ทางจังหวัดพิจารณาล่าช้าออกไปครับ    

นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

-  ตามที่ท่าน สมชาย  สนทาธร  เสนอค าแปรญัตติปรับลดงบประมาณโครงการ
ตกแต่งภายในห้องประชุมสภา ฯ จาก ๗๓๕,๐๐๐ บาท ปรับลดเหลือ ๖๕๐,๐๐๐ บาท  
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ    

    กระผมขอมติที่ประชุม ว่าจะยืนร่างเดิม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามค าแปรของ
ท่าน สมชาย ฯ ครับ  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าจะยืนร่างเดิม  ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - ยืนร่างเดิม  ๘ เสียง 
  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามค าแปรของท่าน เฉลียว ฯ ขอให้ยก

มือครับ 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ๓  เสียง 
  งดออกเสียง ๑ เสียง 
  ถือว่ามติที่ประชุมให้ยืนตามร่างเดิมนะครับ 
   ส าหรับการพิจารณาวาระที่ ๓  การลงมติ ก็คงจะต้องพักก่อนนะครับ เนื่องจาก

ล่วงเลยเวลาพักเที่ยงมาพอสมควร  ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกันก่อนแล้วค่อยมา
พิจารณาในวาระท่ี ๓ ครับ 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๔.๐๐ น.  เริ่มประชุม (ภาคบ่าย) 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- ขอสวัสดีตอนบ่าย สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร  ผู้อ านวยการกองต่างๆ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ก็จะขอด าเนินการประชุมในวาระท่ี ๓ ต่อเลยนะครับ 

  ๖.๒  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐   
วาระท่ี ๓ การลงมติ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ) 

 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
เทศบัญญัติหรือไม่  

  จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
  ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นสมควรจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติขอให้ยกมือครับ 
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มติที่ประชุม - เห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  ๑๒  เสียง 

 - เห็นว่าไม่สมควรตราเป็นเทศบัญญัติ –ไม่มี- 
 - งดออกเสียง –ไม่มี- 

 - สรุป  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ในวาระท่ี 
๓ การลงมติ  ถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  มีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  จ านวน ๑๒ เสียง  

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- ๖.๓ ญัตตินายกเทศมนตรี ฯ เรื่องขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณกรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผู้พัน  จ านวน ๔  โครงการ  ได้แก่  
     (๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนณรงค์ราษฎรสามัคคี  ฝั่งทิศใต้  
     (๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนเทศบาล ๕ 
     (๓) โครงการก่อสร้างห้องน้ าส านักงานเทศบาล 
     (๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมลานจอดรถภายในเทศบาล 

 - เชิญท่านนายกแถลงญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
นายไพศาล  อุปมะ  
(นายกเทศมนตรีฯ) 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 ข้าพเจ้า  นายไพศาล  อุปมะ  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติ  เพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบกันเงินโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  ๔  
โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนณรงค์
ราษฎร์สามัคคี   ฝั่งทิศใต้  ช่วงออกจากสี่แยกถนนเทศบาล  ๑  ถึงสี่แยกถนนเทศบาล  ๒  
ขนาดปากรางระบายน้ ากว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเลขท่ี  ท ๒ – ๑๓ งบประมาณ  ๖๕๐,๐๐๐.-  บาท     
 ๒.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนเทศบาล  ๕  
ช่วงออกจากสี่แยกถนนพรหมศรีสุข  ถึงสี่แยกถนนณรงค์ราษฎร์สามัคคี  ขนาดปากราง
ระบายน้ ากว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐.๐๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนมาตรฐานเลขที่  ท ๒ – ๑๓  งบประมาณ  ๒๖๒,๐๐๐.-  บาท     
 ๓. โครงการก่อสร้างห้องน้ า  ส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ห้องน้ าขนาดกว้าง  
๖  เมตร  ยาว  ๘ เมตร สูง ๓ เมตร จ านวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง  
งบประมาณ  ๗๖๒,๐๐๐.-บาท  
 ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในส านักงานเทศบาลต าบล  
ศรีธาตุ ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๔๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  ๗๒๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเลขที่  ท ๑ – ๐๑  พร้อม
ก่อสร้างที่จอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กภายในส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุ  พื้นที่ไม่น้อย
กว่า  ๖๔๐.๐๐  ตารางเมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง  
งบประมาณ  ๖๗๕,๐๐๐.- บาท  

 รวมทั้งสิ้น  ๔ โครงการ เป็นเงิน  ๒,๓๔๙,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) 

 หลักการและเหตุผล 

 โครงการก่อสร้างดังกล่าว  ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินช าระ
หนี้ผูกพันทันสิ้นปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ได้  จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  
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ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๕ 
ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายฯ ครับ 
- ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินโครงการทั้ง ๔  โครงการ ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติ 
ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้กันเงิน จ านวน ๑๑ เสียง 
  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- ๖.๔ ญัตตินายกเทศมนตรี ฯ เรื่องขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน อีกหนึ่งโครงการ คือ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนศรีธาตุ ๒ ฝั่งทิศเหนือ 

  เชิญท่านนายกแถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ 
นายไพศาล  อุปมะ  
(นายกเทศมนตรีฯ) 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 ข้าพเจ้า  นายไพศาล  อุปมะ  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติ  เพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบกันเงินโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  ๑  
โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 

 ๑.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนศรีธาตุ  ๒  
(ฝั่งทิศเหนือ) ช่วงออกจากสามแยกถนนเทศบาล ๘  ถึงสามแยกถนนเทศบาล ๑๐  ขนาด
ปากรางระบายน้ ากว้าง  ๐.๔๐ เมตร  ยาว  ๓๕๕.๐๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเลขท่ี  ท ๒ – ๑๓  งานวางท่อระบายน้ า  คสล.  
ขนาด  Ø  ๐.๔๐  เมตร  มอก.ชั้น  ๓  จ านวน  ๗  ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อให้
เรียบร้อย  และงานก่อสร้างบ่อพัก  จ านวน  ๒  บ่อ  อ้างอิงตามแบบแปลนมาตรฐาน
เลขที่  ท๒ – ๐๓  งบประมาณ  ๑,๑๖๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) 

 หลักการและเหตุผล 

 โครงการก่อสร้างดังกล่าว  ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินช าระ
หนี้ผูกพันทันสิ้นปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ได้  จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  

 ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๕ 
ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายฯ ครับ 
- ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

  -สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  
คสล.  ถนนศรีธาตุ  ๒  (ฝั่งทิศเหนือ)  ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติให้กันเงิน จ านวน ๑๒ เสียง 
  งดออกเสียง  -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ - เรื่องอ่ืน ๆ    
นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- มีท่านใดต้องการจะอภิปรายในวาระอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
เชิญท่านนายกครับ 

นายไพศาล  อุปมะ  
(นายกเทศมนตรีฯ) 

- เรียน ท่านประธานที่เคารพ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ในนามของคณะผู้บริหารก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานและสมาชิกสภาฯ  
ที่ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่ ชั้นรับหลักการ  
ชั้นแปรญัตติ และลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการภารกิจของเทศบาลและเพ่ือการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของ  พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- ส าหรับในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะต้องการเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่ครับ 
เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ 

น.ส.ยุพาพร วิชาโคตร 
(ผอ.กองสาธารณะสุขฯ) 

-  เรียน ท่านประธานที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ส าหรับ กองสาธารณสุขฯ  ได้ด าเนินการในเรื่องของการก าจัดวัชพืชและดูแล
ความสะอาดบริเวณบึงค าศรีนั้นตามที่ได้รับปากทางสภาฯไว้  ขณะนี้ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ผ่านมา ก็  
 ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้ องค์การบริหารก๊าชเรือนกระจก จะ
เข้ามาตรวจสอบ จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ต่อที่ประชุมสภาฯ ล่วงหน้า โดยทาง
กองสาธารณสุขฯ จะท าหนังสือเชิญอีกครั้งหนึ่ง 

นายไพศาล  อุปมะ  
(นายกเทศมนตรีฯ) 

- เรียน ท่านประธานที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 กระผมขอแจ้งเก่ียวกับเรื่องการจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์  ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ตามท่ีนายอ าเภอแจ้งตอนเช้าก่อนเปิดประชุมสภาฯ  ก็ขอเชิญคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกองช่าง รถกระเช้า  
งานป้องกันฯ  กองสาธารณสุข ที่จะให้ไปร่วมต้ังแต่ตอนเช้าเลย  ช่วยกันนะครับ ก็จะเป็น
ภาพรวมของอ าเภอศรีธาตุของเราครับ  แผนการท างานเป็นของทางอ าเภอ ก็ขอให้ ผอ.
กองสาธารณสุขฯ  ได้ประสานกับทางอ าเภอว่าแผนการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ขอบคุณ
ครับ 

นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
(ประธานสภา ฯ) 

- ส าหรับในวาระอ่ืนๆ  มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มี ผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 

   (ลงชื่อ)          ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดเทปบันทึกเสียง 
 

                  (  นายสมชาย  สนทาธร  ) 
        สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภา 
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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 ๒๕  กันยายน 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 
 
    

 
 

 

 


