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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
วันจันทร ์ที่ ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๓๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายแสง  ศรีสวัสดิ์ ประธานชุมชนบ้านค าศรี ม.๑๐ แสง  ศรีสวัสดิ์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

๓ นายอาทิตย์  สายทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ อาทิตย์  สายทอง 
๔ นางวัลลภา  ระบาเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ วัลลภา  ระบาเลิศ 
๕ นางพรทิพย์ภา  โสภารัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรตี าบลศรีธาต ุ พรทิพย์ภา  โสภารัตน์ 
๖ นางส าเนียง  รัตนโกเศศ รองปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ ส าเนียง  รัตนโกเศศ 
๗ นางกุลจิรา  เขตบุญไสย หวัหน้าส านักปลัด กุลจิรา  เขตบุญไสย 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม นางศรินยา  จันพลา  ปลัดเทศบาลต าบล
ศรีธาตุ  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ   ได้เรียนเชิญ นายสงกรานต์  คุยบุตร ประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
นางศรินยา  จันพลา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบ 
องค์ประชุม ขอเชิญประธานสภา ทีด้่านหน้าโต๊ะหมู่บูชา เพื่อจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย เรียนเชิญคะ   

 - ขออนุญาตอ่าน 
ประกาศสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔ 
.................................................. 

 ตามทีส่ภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ครั้งแรก 
ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติก าหนดสมัย 
 

ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๘ นางปราณี   วังไฉล ผู้อ านวยการกองกองคลัง ปราณี   วังไฉล 
๙ นายศักดิ์ชาย  คุณหมั่น ผู้อ านวยการกองกองช่าง ศักดิ์ชาย  คุณหมั่น 

๑๐ นางเมขลา  วิชาโคตร ผู้อ านวยการกองกองวิชาการและแผนงาน เมขลา  วิชาโคตร 
๑๑ นางนิตยา  ต้นค าใบ ผู้อ านวยการกองกองการศึกษา นิตยา  ต้นค าใบ 
๑๒ นางสาวยุพาพร  วิชาโคตร ผู้อ านวยการกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาวยุพาพร  วิชาโคตร 
๑๓ นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส ผู้อ านวยการกองกองสวัสดิการฯ เยาวลักษณ์  ปัญญาใส 
๑๔ นางราตรี  ชูเรือง หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ราตรี  ชูเรือง 
๑๕ นางณัฐชยา มะธิเกาปะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ณัฐชยา มะธิเกาปะ 
๑๖ นางศิริญญา  อินทะมาตย์ นักพัฒนาชุมชุนช านาญการ ศิริญญา  อินทะมาตย์ 
๑๗ นางชุติกาญจน์  บุรมย์ นักวิเคราะหโ์ยบายและแผนช านาญการ ชุติกาญจน์  บุรมย์ 
๑๘ นางพนารัตน์  ค าถา นักวิชาการคลังช านาญการ พนารัตน์  ค าถา 
๑๙ นายปริพัตร  กันภัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปริพัตร  กันภัย 
๒๐ พ.จ.อ.กฤติภณ  กัญญาพัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กฤติภณ  กัญญาพัน 
๒๑ จ.อ.วีระพงค์  จันทวงษา จพง.ป้องกันฯ วีระพงค์  จันทวงษา 
๒๒ นายปรองสิน  โคตะค า นายช่างไฟฟ้าฯ ปรองสิน  โคตะค า 
๒๓ นายกฤตเมธ  พาพิชัย พนักงานดับเพลิง กฤตเมธ  พาพิชัย 
๒๔ น.ส.ทิพวรรณ  โสภิณ จนท.บันทึกข้อมูล ทิพวรรณ  โสภิณ 
๒๕ น.ส.เกวลี  เรือกิจ พนักงานธุรการ เกวลี  เรือกิจ 
๒๖ นายสันชาติ แอบฉิมพลี จพง.ธุรการ สันชาติ แอบฉิมพลี 
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ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๔    ถึงวันที่ ๓๐  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔    ถึงวันที่ ๓๐  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๔    มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔       
                                                        ( นายสงกรานต์   คุยบุตร )                                                                                  
                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 - เรียนเชิญ ท่านประธานสภาฯได้ด าเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุมต่อไปคะ   
นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาฯ 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา/  ท่าน คณะผู้บริหาร /ผู้อ านวยการกอง / พนักงานเทศบาล
และ ท่านก านันผู้ใหญ่บ้าน  / ท่านประธานชุมชน ที่ให้เกียรติ มาเข้าร่วมรับฟัง การ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันนี้  
ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ -  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสงกรานต์  คุยบุตร 
ประธานสภาฯ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 
๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญสมาชิกสภา  ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ครับ   

 - มีสมาชิกสภาท่านใด  ตรวจพบความไม่ถูกต้องตามท่ีได้ประชุมกัน  และต้องการแก้ไข ให้
ถูกต้องหรือไม่ครับ    ถ้าไม่มี  กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

 - สมาชิกท่านใด  เห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้อง  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุม
ครับ   สมาชิกฯ ท่านใดรับรอง   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๒  
ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
จ านวน  ๑๑ เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง 

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

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (ส านักปลัดฯ) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ก่อน 
เชิญท่านเลขาครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
(ปลัดเทศบาลฯ) 

-  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ ได้บัญญัติไว้ว่า  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ส าหรับในญัตติดังกล่าวนี้ ขออนุญาตน าเรียนที่มาที่ไปเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณครั้งนี้ดังนี้    
 สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้ให้อ านาจในเรื่องของการจัดหา
โทรศัพท์มือถือแบบเคลื่อนที่ ส าหรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ และปลัดเทศบาลฯ  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสม ซึ่ง
ปัจจุบันในส่วนของปลัดเทศบาลฯ มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับอนุมัติใช้ในต าแหน่งอยู่แล้ว 
๑ หมายเลข   แต่ยังไม่มีเครื่องสมาร์ทโฟน  ส าหรับของท่านนายกยังไม่มีทั้งหมายเลข
โทรศัพท์และ ยังไม่มีเครื่องโทรศัพท์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอญัตตินี้ 
เรียนเชิญท่านประธานสภาได้ด าเนินการประชุมต่อค่ะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน  ๑ รายการ  รายละเอียดดังนี้ 
 โอนเพิ่มงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
          - แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน  บริหารทั่วไป งบ ด าเนินงาน หมวด ครุภัณฑ์
ส านักงาน จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ จ านวน  ๒  เครื่อง  สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
ผ่าน WiFi ได ้จอแสดงผลระบบสัมผัส ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๖  นิ้ว  หน่วยความจ า(RAM) 
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ไม่น้อยกว่า ๘ จิกะไบต์ ความจุ(ROM) ภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๒๘ จิกะไบต์ 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  จ านวน  ๒๔,๐๐๐  บาท ขอ
โอนเพิ่มครั้งนี้จ านวน  ๒๔,๐๐๐  บาท 

รวมโอนเพิ่ม  ทั้งสิ้นจ านวน  ๒๔,๐๐๐ บาท (-สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 
 

 โอนลดงบประมาณ 
         - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๓๐,๐๐๐.- บาท  ขอโอนลด  จ านวน  ๒๔,๐๐๐.-บาท   
      โอนลดทั้งสิ้นจ านวน  ๒๔,๐๐๐ บาท (-สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 

  เหตุผล 
 ด้วยมีความจ าเป็นต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือ ให้กับนายกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน  การสั่งการงานราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากส านักปลัดเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้  จึง
มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ จ านวน  ๒  เครื่อง   
    ข้อกฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ จึงขอเสนอ
ญัตติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อ
สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  
                      ขอแสดงความนับถือ 
                      (นายถาวร  นันทะแสง) 

                  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ ท่านนายก ที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (ส านักปลัดฯ) เพื่อจัดซื้อเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ จ านวน  ๒  เครื่อง 
-มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ     
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นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม  กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภา ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ จ านวน  
๒  เครื่อง  (ญัตติของส านักปลัดฯ) ขอให้ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิจ านวน  ๑๑  เสียง  
งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ซอยศรีแก้วอัมพวัน  ฝั่งทิศ
ตะวันออก   (กองช่าง) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ก่อน 
เชิญท่านเลขาครับ 

นางศรินยา  จันพลา 
(ปลัดเทศบาลฯ) 

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ ได้บัญญัติไว้ว่า  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  ของทางกองช่าง  ทุก
ญัตติ  จะใช้ระเบียบข้อนี้  ทุกญัตติคะ  จึงขออนุญาตน าเรียนในโอกาสนี้ครั้งเดียวคะ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เพื่อ
ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑  
โครงการ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ด้วยเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๗/๗๓  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล. ซอยศรีแก้วอัมพวัน ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่  ๑๑     บ้านศรี
เจริญ  งบประมาณ  ๓๒๙,๒๐๐.- บาท     
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เหตุผล 
 ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด  คสล.  ซอยศรีแก้วอัมพวัน  ฝั่งทิศตะวันออก  งบประมาณตั้งไว้  
๓๒๙,๒๐๐.- บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย  เนื่องจากราคากลางสูงกว่า
งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เกิดจากความผันผวนของ
ตลาดตามอัตราตัวแปรรอบข้าง  เช่น  ราคาสินค้า  วัสดุก่อสร้าง  ราคาน้ ามันฯ  เป็นตัว
แปรที่ส าคัญ  ขณะก าหนดราคากลางเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
 โอนเพิ่ม 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๗/๗๓ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยศรีแก้วอัมพวัน  ฝั่งทิศตะวันออก  หมู่ที่  
๑๑  บ้านศรีเจริญ  ขนาดกว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๑๐๘.  เมตร    ลึก  ๐.๕๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลศรีธาตุ  งบประมาณตั้งไว้  ๓๒๙,๒๐๐.- บาท       
(สามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  โอนเพ่ิมงบประมาณจ านวนเงิน  ๒๐,๔๙๐.- 
บาท  รวมเป็นเงินหลังโอนเพ่ิมงบประมาณ  จ านวน  ๓๔๙,๖๙๐.-บาท  (สามแสนสี่หมื่น
เก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
 โอนลด 
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบด าเนินงานค่าใช้สอย  หน้า  ๖๓/๗๓  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญบั้งไฟ  ตั้งไว้  
๑๐๐,๐๐๐.-  บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
เป็นจ านวนเงิน  ๒๐,๔๙๐.-บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
          ระเบียบกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๖๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    ข้อ  ๒๗  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  จึง
ขอเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  พิจารณาอนุมัติต่อไป                                                                         
      (นายถาวร  นันทะแสง) 
            นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ตามท่ี ท่านนายก ที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  
ซอยศรีแก้วอัมพวัน  ฝั่งทิศตะวันออก   (ญัตติจากกองช่าง)  
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 - มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  
(ถ้ามี  เชิญครับ)    

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภา ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. พร้อมฝาปิด  คสล.  
ซอยศรีแก้วอัมพวัน  ฝั่งทิศตะวันออก ขอให้ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิจ านวน  ๑๑  เสียง  
 งดออกเสียง จ านวน  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนณรงค์ราษฎร์สามัคคี  
ด้านทิศใต้  (ญัตติของกองช่าง) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เพื่อ
ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑  
โครงการ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ด้วยเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๗/๗๓  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนณรงค์ราษฎร์สามัคคี  ด้านทิศใต้  ช่วงออกจากถนน
เทศบาล  ๖ ยาวไปทางทิศตะวันตกจรดถนนเทศบาล ๗  หมู่ที่ ๓ บ้านค าดี  งบประมาณ 
๓๐๕,๒๐๐.- บาท        

เหตุผล 
 ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนณรงค์ราษฎร์สามัคคี  ด้านทิศใต้  งบประมาณตั้งไว้  
๓๐๕,๒๐๐.- บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายเนื่องจาก ราคากลางสูงกว่า
งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เกิดจากความผันผวนของ
ตลาดตามอัตราตัวแปรรอบข้าง  เช่น  ราคาสินค้า  วัสดุก่อสร้าง  ราคาน้ ามันฯ  เป็นตัว
แปรที่ส าคัญ  ขณะก าหนดราคากลางเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
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 โอนเพิ่ม 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๗/๗๓  โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนณรงค์ราษฎร์สามัคคี  ด้านทิศใต้  ช่วงออก
จากถนนเทศบาล ๖ ยาวไปทางทิศตะวันตกจรดถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๓  บ้านค าดี 
ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  ยาว  ๙๙  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลศรีธาตุ  งบประมาณตั้งไว้  ๓๐๕,๒๐๐.- บาท  (สามแสนห้าพันสอง
ร้อยบาทถ้วน)  โอนเพ่ิมงบประมาณจ านวนเงิน  ๑๙,๗๕๐.- บาท  รวมเป็นเงินหลังโอน
เพ่ิมงบประมาณ  จ านวน  ๓๒๔,๙๕๐.-บาท      (สามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) 
 โอนลด 
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบด าเนินงานค่าใช้สอย  หน้า  ๖๓/๗๓  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญบั้งไฟ  ตั้งไว้  
๑๐๐,๐๐๐.-  บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๙,๕๑๐.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็น
จ านวนเงิน  ๑๙,๗๕๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ-บาทถ้วน)  

ระเบียบกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    ข้อ  
๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  จึง
ขอเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  พิจารณาอนุมัติต่อไป   
                                                                (นายถาวร  นันทะแสง) 
              นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ ท่านนายก ที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  
ถนนณรงค์ราษฎร์สามัคคี  ด้านทิศใต้   

 - มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  
(ถ้ามี  เชิญครับ)    

นายวชิราวุธ ศรีพรหม 
รองประธานสภาฯ 

 เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม อยากเรียนสอบถาม รางระบายน้ าดังกล่าว จากถนน ณรงค์ราษฎร์
สามัคคี ด้านทิศใต้ ยาวไปทิศตะวันตก จรดถนนเทศบาล ๗ ไม่ทราบว่า เมื่อถึงจุดสิ้นสุด
แล้วมีทางระบายน้ าต่อไป หรือไม่ 
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นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายถาวร  นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ ขออนุญาตให้  ผอ.กองช่าง  ได้ชี้แจงแทนครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

 เรียนเชิญ  ผอ.กองช่างครับ 

นายศักดิ์ชาย  คุณหมั่น 
ผอ.กองช่าง 

 เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายศักดิ์ชาย  คุณหมั่น  ผอ.กองช่าง ส าหรับรางระบายน้ าเส้นนี้ จะไป
จรดกับรางระบายน้ าเดิมที่มีอยู่แล้วจึงไม่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ า กรณีเกิดการอุด
ตันในอนาคต ทางกองช่างกจ็ะมีแผนในการขุดลอก ในปีต่อๆไปครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภา ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  
ถนนณรงค์ราษฎร์สามัคคี  ด้านทิศใต้    (ญัตติกองช่าง) ขอให้ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิจ านวน  ๑๑ เสียง  
 งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนเทศบาล  ๓  ด้านทิศ
ตะวันตก (ญัตติของกองช่าง) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เพื่อ
ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑  
โครงการ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ด้วยเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๗/๗๓  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนเทศบาล  ๓  ด้านทิศตะวันตก  ช่วงออกจากถนนศรีธาตุ  
๑  ยาวไปทางทิศใต้จรดถนนไชยประสิทธิ์  หมู่ที่  ๙  บ้านศรีสุข  งบประมาณ  
๔๑๐,๙๐๐.- บาท        
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เหตุผล 
 ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนเทศบาล  ๓  ด้านทิศตะวันตก  งบประมาณตั้งไว้  ๔๑๐,๙๐๐.- 
บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายเนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เกิดจากความผันผวนของตลาดตามอัตราตัวแปร
รอบข้าง  เช่น  ราคาสินค้า  วัสดุก่อสร้าง  ราคาน้ ามันฯ  เป็นตัวแปรที่ส าคัญ  ขณะ
ก าหนดราคากลางเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
 โอนเพิ่ม 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๗/๗๓ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนเทศบาล  ๓  ด้านทิศตะวันตก  ช่วงออก
จากถนนศรีธาตุ  ๑  ยาวไปทางทิศใต้จรดถนนไชยประสิทธิ์  หมู่ที่ ๙  บ้านศรีสุข ขนาด
กว้าง ๐.๔๐ เมตร  ยาว  ๑๓๓  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป  จ านวน  
๒  บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลศรีธาตุ  งบประมาณตั้งไว้  
๔๑๐,๙๐๐.- บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อย-บาทถ้วน)  โอนเพิ่มงบประมาณจ านวนเงิน  
๒๘,๐๒๐.- บาท  รวมเป็นเงินหลังโอนเพ่ิมงบประมาณ  จ านวน  ๔๓๘,๙๒๐.- บาท  (สี่
แสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 โอนลด 
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบด าเนินงานค่าใช้สอย  หน้า  ๖๓/๗๓  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญบั้งไฟ  ตั้งไว้  
๑๐๐,๐๐๐.-  บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๙,๗๖๐.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็น
จ านวนเงิน  ๒๘,๐๒๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน) 

 ระเบียบกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    ข้อ  
๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  จึง
ขอเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  พิจารณาอนุมัติต่อไป  
                                                                (นายถาวร  นันทะแสง) 
              นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 
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นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ ท่านนายก ที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  
ถนนเทศบาล  ๓  ด้านทิศตะวันตก (ญัตติของกองช่าง) 

 - มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  
(ถ้ามี  เชิญครับ)    

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภา ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  
ถนนเทศบาล  ๓  ด้านทิศตะวันตก (ญัตติของกองช่าง) ขอให้ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิจ านวน  ๑๑ เสียง  
งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนพรหมศรีสุข  ด้านทิศใต้       
(ญัตติกองช่าง)    

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เพื่อ
ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑  
โครงการ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ด้วยเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๗/๗๓  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนพรหมศรีสุข  ด้านทิศใต้  ช่วงออกจากถนนเทศบาล ๖  
ยาวไปทางทิศตะวันตกจรดถนนเทศบาล ๗  หมู่ที่  ๓  บ้านค าดี  งบประมาณ  
๓๘๓,๓๐๐.- บาท        

เหตุผล 
 ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนพรหมศรีสุข  ด้านทิศใต้  งบประมาณตั้งไว้  ๓๘๓,๓๐๐.- บาท  
ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย  เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ตาม
เทศบัญญัติปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เกิดจากความผัน 
ผวนตลอดตามอัตราตัวแปรรอบข้าง  เช่น  ราคาสินค้า  วัสดุก่อสร้าง  ราคาน้ ามันฯ  เป็น
ตัวแปรที่ส าคัญ  ขณะก าหนดราคากลางเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
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 โอนเพิ่ม 

 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๗/๗๓  โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนพรหมศรีสุข  ด้านทิศใต้  ช่วงออกจากถนน
เทศบาล ๖ ยาวไปทางทิศตะวันตกจรดถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๓  บ้านค าดี  ขนาดกว้าง 
๐.๔๐ เมตร  ยาว  ๑๒๔  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป  จ านวน  ๒  
บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลศรีธาตุ  งบประมาณตั้งไว้  ๓๘๓,๓๐๐.- 
บาท  (สามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  โอนเพ่ิมงบประมาณจ านวนเงิน  
๒๖,๑๑๐.- บาท  รวมเป็นเงินหลังโอนเพ่ิมงบประมาณ  จ านวน  ๔๐๙,๔๑๐.- บาท  (สี่
แสนเก้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) 
 โอนลด 

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบด าเนินงานค่าใช้สอย  หน้า  ๖๓/๗๓  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญบั้งไฟ  ตั้งไว้  
๑๐๐,๐๐๐.-  บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๑,๗๔๐.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็น
จ านวนเงิน  ๒๖,๑๑๐.-บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 

ระเบียบกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    ข้อ  
๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  จึง
ขอเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  พิจารณาอนุมัติต่อไป       
                                                                (นายถาวร  นันทะแสง) 
              นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ ท่านนายก ที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  
ถนนพรหมศรีสุข  ด้านทิศใต้   (ญัตติกองช่าง)    

 - มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  
(ถ้ามี  เชิญครับ)    

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
 
 



~ 14 ~ 

 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภา ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  
ถนนพรหมศรีสุข  ด้านทิศใต้   (ญัตติกองช่าง)   ขอให้ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิจ านวน ๑๑ เสียง  
งดออกเสียง จ านวน  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนศรีวาปี   (กองช่าง) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เพื่อ
ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑  
โครงการ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ด้วยเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๘/๗๓  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนศรีวาปี  ช่วงออกจากถนนเทศบาล  ๑๔  ยาวไปทางทิศ
ตะวันตกจรดถนนเทศบาล  ๑๕  หมู่ที่  ๔  บ้านโคกศรี  งบประมาณ  ๓๔๖,๗๐๐.- บาท        

เหตุผล 
 ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  พร้อม
ฝาปิด  คสล. ถนนศรีวาปี  งบประมาณตั้งไว้  ๓๔๖,๗๐๐.- บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอแก่การ
เบิกจ่ายเนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เกิด
จากความผันผวนของตลาดตามอัตราตัวแปรรอบข้าง  เช่น  ราคาสินค้า  วัสดุก่อสร้าง  ราคา
น้ ามันฯ  เป็นตัวแปรที่ส าคัญ  ขณะก าหนดราคากลางเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   

 โอนเพิ่ม 

 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๘/๗๓  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนศรีวาปี  ช่วงออกจากถนนเทศบาล  ๑๔  ยาวไป
ทางทิศตะวันตกจรดถนนเทศบาล  ๑๕  หมู่ที่ ๔  บ้านโคกศรี  ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว  ๑๑๔  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
งบประมาณตั้งไว้  ๓๔๖,๗๐๐.- บาท  (สามแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โอนเพ่ิม
งบประมาณจ านวนเงิน  ๒๑,๗๔๐.- บาท  รวมเป็นเงินหลังโอนเพ่ิมงบประมาณ จ านวน  
๓๘๖,๔๔๐.- บาท  (สามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อย-สี่สิบบาทถ้วน) 
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 โอนลด 
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  หน้า  ๖๓/๗๓  โครงการ
อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ  ตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐.-  บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๙๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นจ านวนเงิน  ๒๑,๗๔๐.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ด
ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ระเบียบกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    ข้อ  
๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ          
จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  พิจารณาอนุมัติต่อไป    
                                                                (นายถาวร  นันทะแสง) 
              นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ ท่านนายก ที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  
ถนนศรีวาปี   (กองช่าง) 

 - มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  
(ถ้ามี  เชิญครับ)    

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภา ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  
ถนนศรีวาปี   (กองช่าง)  ขอให้ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิจ านวน  ๑๑ เสียง  
 งดออกเสียง จ านวน  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ซอยโรงฆ่าสัตว์  ด้านทิศ
ตะวันตก(ญัตติของกองช่าง) 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ 
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นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เพื่อ
ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑  
โครงการ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

 ด้วยเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๘/๗๓  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ซอยโรงฆ่าสัตว์  ด้านทิศตะวันตก  หมู่ที่  ๑  บ้านศรีธาตุ  
งบประมาณ  ๓๙๘,๖๐๐.- บาท        

เหตุผล 

 ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด คสล.ซอยโรงฆ่าสัตว์  ด้านทิศตะวันตก  งบประมาณตั้งไว้  ๓๙๘,๖๐๐.- 
บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายเนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เกิดจากความผันผวนของตลาดตามอัตราตัวแปร
รอบข้าง  เช่น  ราคาสินค้า  วัสดุก่อสร้าง  ราคาน้ ามันฯ  เป็นตัวแปรที่ส าคัญ  ขณะ
ก าหนดราคากลางเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   

 โอนเพิ่ม 

 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า  ๖๘/๗๓  โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยโรงฆ่าสัตว์  ด้านทิศตะวันตก  หมู่ที่ ๑  บ้าน
ศรีธาตุ  ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  ยาว  ๑๒๙  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมบ่อพัก
ส าเร็จรูป  จ านวน  ๒  บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
งบประมาณตั้งไว้  ๓๙๘,๖๐๐.- บาท   (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)  โอน
เพ่ิมงบประมาณจ านวนเงิน  ๒๗,๑๘๐.- บาท  รวมเป็นเงินหลังโอนเพ่ิมงบประมาณ  
จ านวน  ๔๒๕,๗๘๐.- บาท  (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

 โอนลด 

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  หน้า  ๖๓/๗๓  โครงการ
อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ  ตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐.-  บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๖๘,๒๖๐.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นจ านวนเงิน  ๒๗,๑๘๐.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่ง
ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
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 ระเบียบกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    ข้อ  
๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  จึง
ขอเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  พิจารณาอนุมัติต่อไป  
                                                      (นายถาวร  นันทะแสง) 
              นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ ท่านนายก ที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  
ซอยโรงฆ่าสัตว์  ด้านทิศตะวันตก (กองช่าง) 

 - มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  
(ถ้ามี  เชิญครับ)    

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย  กระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภา ท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  
ซอยโรงฆ่าสัตว์  ด้านทิศตะวันตก (ญัตติของกองช่าง) ขอให้ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิจ านวน  ๑๑ เสียง  
 งดออกเสียง จ านวน  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งในที่ประชุมหรือไม่ครับ 
เชิญท่าน นายวชิราวุธ ศรีพรหม ครับ 

นายวชิราวุธ ศรีพรหม 
รอองประธานสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมมี ๒ เรื่องท่ีจะฝาก ถามนายก เรื่องการขายของในที่หรือทางสาธารณะใน
เขตเทศบาล ที่พบเห็นอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุและหน้าสถานีอนามัยศรีสง่า
เมือง มี ผู้ร้องเรียนมาโดยให้เหตุผลว่า หากทางเทศบาลยินยอมให้พ่อค้าแม่ค้าต่าง พ้ืน
ที่มาขายของในที่ทางสาธารณะ กลุ่มแม่ค้าพ่อค้าที่อยู่ ในเขตเทศบาลก็จะปฏิบัติ
เช่นเดียวกับพ่อค้าต่างถิ่นจึง ฝากไปยังผู้อ านวยการกองที่เกี่ยวข้อง ท่านนายกฯได้ดูแล
เรื่องนี้ด้วยครับ 
 เรื่องที่ ๒ ส าหรับโรงฆ่าสัตว์ซึ่งเทศบาลเรามีรายรับจากโรงฆ่าสัตว์อยู่แล้วจึง
อยากให้มีการพัฒนาในเรื่องของ ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์เป็นหลุมที่มีน้ าขังในช่วงหน้าฝน 
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ท าให้น้ าขัง น้ าท่วม ควรเอาดินไปถมเพ่ือให้รถเข้าออกได้สะดวก และอีกอย่างคือ ฝายน้ า
ล้นของบึงค าศรีตอนล่าง เกรงว่าจะช ารุด ไปมากกว่านี้เนื่องจากก าลังเข้าสู่ฤดูน้ าหลาก 
หากซ่อมแซมในตอนนี้ก็อาจจะท าให้มีความคงทนอยู่ได้ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 เรื่องแรก คือเรื่องรถเร่ขายของ บริเวณ หน้าศาลหลักเมืองอ าเภอศรีธาตุ  หน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสง่าเมือง   หน้าโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ    หน้าโรงเรียน
ศรีธาตุพิทยาคม และหน้าที่ว่าการอ าเภอฯ และผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวไปแจ้งกับ
เจ้าของกิจการได้รับทราบ และแจ้งสถานที่ขายเป็นลาน OTOP ซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจร 
เนื่องจากสถานที่ดังกล่าว เป็นสถานที่ ที่สงวนไว้ส าหรับรถผู้โดยสารประจ าทาง จอดรับผู้-ส่ง
ผู้โดยสาร 

 เรื่องที่สอง คือเรื่องของโรงฆ่าสัตว์ มีการเอาหินลูกรังไปถม ในส่วนของ ฝายน้ าล้น
บึงค าศรีตอนล่าง ได้ไปดู กับท่านเลขานุการนายกฯ และผอ.กองช่าง เป็นโครงการที่ทางผมได้
คุยนอกรอบกับท่านสมาชิกฯ ว่าจะบรรจุโครงการไว้ในเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ก็บรรจุเข้าเรียบร้อยแล้ว  โดยจะมีการท าถนนเป็นซอยที่ติดกับถนนณรงค์ราษฎ์ 
ระยะทางประมาณ ๓๐๐ กว่าเมตร จะท าเป็นฝายน้ าล้น ให้กับพ่ีน้องเกษตรกร และให้กอง
ช่างออกแบบให้เรียบร้อย ในเรื่องของฝายน้ าล้นครับ  และก าหนดความสูงของฝายน้ าล้น 
เพ่ือไม่ให้ระดับน้ าส่งผลกระทบกับประชาชนบริเวณใกล้เคียง  ส่วนเรื่องการขุดลอก จะให้
ด าเนินการในปี ๒๕๖๕ ถ้าหากไม่รีบด าเนินการ ชาวบ้านจะบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะมากขึ้น   
จึงรีบด าเนินการเพ่ือเป็นแนวเขตที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือลดการรุกล้ าพ้ืนที่ 
ส าหรับพ้ืนที่ตอนใต้ของบึงค าศรีเป็นที่ที่น่าพัฒนาแต่งบประมาณเรามีจ ากัด จึงต้องท าเท่าที่
ท าได้ไปก่อน  แต่จะด าเนินการไปเรื่อยๆในแต่ละปี เพ่ือเป็นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน    

 และอีกเรื่อง คือ โครงการ สปสช. ผมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ที่กักตัวที่เดินทางมา
จากพ้ืนที่เสี่ยง งบประมาณประมาณ ๙๐,๐๐๐ กว่าบาท เพ่ือจ่ายค่าสาธารณูปโภคและ
บริโภค จ านวน ๗ คน และมีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วที่มีกลุ่มเสี่ยงให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลศรีธาตุ จึงเรียนที่ประชุมให้รับทราบครับ ในช่วงบ่ายวันนี้กระผมได้เชิญ
คณะกรรมการ สปสช. เข้าร่วมประชุม เพ่ือที่จะอนุมัติเงินในการช่วยเหลือ โดยการซื้อถุงยัง
ชีพ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ขณะนี้มีผู้กักตัวจ านวน ๒๕ คน ส่วนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน
ทางเทศบาลฯจะให้เป็นถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือในส่วนนี้ ส่วนที่กักตัวในสถานที่ที่เราจัดให้ จะ
จัดสถานที่ที่หอประชุมอ าเภอศรีธาตุ ที่มีเตียงกระดาษจ านวน ๔๐ เตียง และได้มอบกอง
สาธารณสุขด าเนินการ และผู้กักตัวในส่วนนี้จะช่วยเหลือค่าอาหารมื้อละ ๕๐ บาท ๓ มื้อครับ 
และมีเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือ ๒ คน คนละ ๑๐๐ บาท ถ้างบประมาณไม่พอจริงๆ ก็คงใช้เงิน
ส ารองจ่ายของนายก เพราะกลัวกระทบต่อโครงการก่อสร้าง และโบนัสของเจ้าหน้าที่ด้วย 
และกระผมช่วยหาวิธีการกักตัวในสถานที่ต่างๆด้วยครับ จึงน าเรียนแจ้งที่ประชุมให้ทราบ 
ขอบคุณครับ 
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นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะ แจ้งในที่ประชุม อีกหรือไม่ครับ 
เชิญท่าน นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคณุทรัพย์  

รองนายกเทศมนตรี 
- เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 สืบเนื่องมาจากวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้
กระผมพร้อมทีมงานสภาฯ ไปดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่เทศบาลต าบลหัวนา และ
เทศบาลต าบลหนองวัวซอ และวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ประชุมย่อย เพ่ือสรุปการดู
งานว่าส่วนไหนที่จะน ามาบริหารจัดการภายในเทศบาล และเราจะเริ่มต้นจากการจัดการ
ขยะอินทรีย์ก่อน ขยะทั้งหมดมี ๔ ประเภท ๑.ขยะอินทรีย์ ๒.ขยะทั่วไป ๓.ขยะรีไซเคิล 
๔.ขยะอันตราย แต่ปัญหาใหญ่คือขยะอินทรีย์ และถ้าลดขยะอินทรีย์ได้ จะลดภาระของ
เจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน และมีการตกลง ณ ที่ประชุมว่าให้จัดการขยะอินทรีย์ก่อน ก่อนที่จะ
ขับเคลื่อนไปสู่ชุมชน และอยากได้แนวคิดในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ จึงขออนุญาต
น าเรียนสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ช่วงบ่ายหลังจากท่านนายกประชุม สปสช. เสร็จ 
กระผมขอประชุมต่อได้หรือไม่ ผมอยากให้แนวคิดเรื่องการจัดการขยะ ให้มีการวาง
แนวทางให้กับ ผอ.กอง ทุกกอง เพื่อที่จะน าลงสู่ชุมชน ในการบริหารจัดการขยะ ก่อนที่
เราจะลงสู่ชุมชน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาเข้าที่ไม่ตรงกัน 
การขับเคลื่อนหลักคือ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เพื่อน าพาชาวบ้าน และให้ ผอ.กอง ทุกกอง 
จัดการแบ่งทีมเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดการขยะ โดยให้ชุมชนด าเนินการเป็นหลัก เบื้องต้น
กระผมขอรบกวนเวลาช่วงบ่ายหลังจาก ประชุม สปสช.เสรจ็ เพ่ือไม่รบกวนเวลาของทุก
ท่านครับ เพราะจะมีการซื้อถังขยะ และจะมีการแก้ปัญหาอย่างไร เพราะสิ่งนี้คืองานหลัก
ของกองสาธารณสุขครับ หากท่านใดมีอะไรเพ่ิมเติม เชิญครับ 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 กระผมขอน าเรียนอีกเรื่องครับ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระผมได้มีการ
มอบเงินโครงการในพระราชด าริ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
และให้มีการท าเกี่ยวกับงานระบบสุขาภิบาลชุมชนด้วย   โครงการเฉลิมพระเกียรติที่ทาง
เทศบาลฯจัดขึ้นคือ โครงการปลูกต้นทองอุไร ที่ถนน ศรีธาตุ -ท่าคันโท ในวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และมีการก าหนดผู้เข้าร่วมงานด้วย ช่วงนี้ผม
มอบให้กองสวัสดิการฯ ให้เคลียร์พ้ืนที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ในพ้ืนที่ที่จะจัดเตรียมการปลูกต้น
ทองอุไร และให้แบ่งเขตรับผิดชอบ เพราะทั้ง ๙ ชุมชนเข้าร่วมด้วย และมีการขอพันธุ์ไม้ 
มาจ านวน ๒,๐๐๐ กว่าต้น ช่วงนี้เป็นการเคลียร์พ้ืนที่ ระยะห่างของต้นไม้คือ ๕ เมตร 
เพ่ือเป็นถนนสวยงามระหว่างศรีธาตุ-ท่าคันโท อีกส่วนหนึ่งได้มีการเข้าร่วมประชุมการใช้
ถนนคือ ห้ามรถน้ าหนักมาก ไม่ให้ใช้ถนนเส้นนี้ ส่วนลักษณะการห้าม  ก าลังศึกษา
รายละเอียดอยู่ครับ เพราะมีการมาประชุมที่อ าเภอศรีธาตุและศึกษาระเบียบข้อบังคับ
การใช้รถใช้ถนนครับ เพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนทางหลวงท้องถิ่น เพราะจะมีการ
อนุรักษ์เป็นถนนสวยงาม ในส่วนงบประมาณปี ๒๕๖๕ กระผมได้คุยกับ ส.อบจ.อุดรธานี  
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จะมีไฟข้างถนนในการสัญจรไปมา ตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าปู่หลักเมืองศรีธาตุ จนสุดเขตท่ี 
อบจ.อุดรธานีได้ท าไว้ ส่วนสะพาน ๑ และสะพานที่ ๒ จะได้ถนนที่ยกระดับให้เท่ากัน 
ได้รับค ายืนยันจาก อบจ.อุดรธานีครับ จึงน าเรียนต่อที่ประชุมให้รับทราบโดยทั่วกัน 
ขอบคุณครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะ แจ้งในที่ประชุม หรือไม่ครับ 
เชิญท่าน นางปราจีน รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาฯ ครับ 

นางปราจีน รัตนธรินทร์ 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 ดิฉันขอพูดเรื่องโควิด เรื่องการแก้ไขปัญหาตลาดนัด เพราะกลัวการแพร่ระบาด
การติดเชื้อ เพราะมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึนค่ะ ขอฝากท่านนายกคะ ขอบคุณค่ะ 

นายถาวร นันทะแสง 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ส าหรับเรื่องตลาดนัดวันจันทร์ กับวันศุกร์ ช่วงแรกกระผมได้เข้ารับต าแหน่งใหม่  
นั้น และให้หยุดไปพักหนึ่ง และสถานการณ์ดีขึ้น ผมก็ให้เปิดและให้เจ้าหน้าที่ของเราลง
พ้ืนที่ตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้นแล้ว และผมได้มีการปรึกษาท่านนายอ าเภอฯ ให้มีการเปิด
ได้ แต่ต้องใช้มาตรการตาม สคบ. หากให้มีการปิดเลย ทางตลาดก็มีการแจ้งว่าทางตลาด
ปฏิบัติตามที่ สคบ. แจ้งครับ และเป็นอ านาจหน้าที่ของทางอ าเภอฯ ผมก็ไม่ก้าวล่วงหน้า
ที่ในจุดนี้ครับ แต่ในส่วนของเราคือตลาดนัดวันจันทร์ กับวันศุกร์ กระผมก็ให้เจ้าหน้าที่
เทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ สคบ. แจ้งอย่างเคร่งครัดครับ ก็ถือว่าทางเทศบาลฯ มี
หน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดอยู่แล้วครับ และเฝ้าดูเฝ้าระวังตามสถานการณ์ด้วยครับ อีก
ส่วนคือท าไมให้แม่ค้าทาง อ.ท่าคันโท  มาขาย ผมได้แจ้งว่าในส่วนของแม่ค้าเราไม่มีการ
ห้ามคนเข้า-ออก คนมาซื้อ-มาขายได้ เพราะเราไม่มีข้อห้ามในส่วนนี้ และมีทางเดียวที่
ไม่ให้เขามาคือปิดตลาด ๑๔ วัน แต่เหตุยังไม่เกิด และให้เจ้าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับ
ประชาชนที่มาตลาดทราบครับ 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะ แจ้งในที่ประชุม หรือไม่ครับ 
เชิญท่าน นายวชิราวุธ  ศรีพรหม รองประธานสภาฯ ครับ 

นายวชิราวุธ  ศรีพรหม 
รองประธานสภาฯ 

- เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 ผมอยากฝาก ๒ เรื่อง คือ 
 เรื่องท่ี ๑ เรื่องยางมะตอยส าเร็จรูป ท่านนายกได้ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือยัง 
หากมีการผ่านการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กระผมอยากฝากดูแลถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ฝนเริ่ม
ทิ้งช่วงแล้ว ผมเสนอให้ใช้ยางมะตอยส าเร็จ และฝากสมาชิกสภาฯ ส ารวจพื้นที่และแจ้ง
ให้กับ ผอ.กองช่าง  
 เรื่องท่ี ๒ ขอชื่นชมในการด าเนินการ จัดหาบุ้งก๋ีขดุลอกร่องน้ า เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน เรื่องกลิ่น เรื่องน้ าอุดตัน เรื่องน้ าไหลเข้าบ้าน ท าให้พนักงานของ
เราท างานง่ายขึ้น  ลดปัญหาเรื่องการยกของหนักแล้วปวดหลัง  เรามีเครื่องจักรกล มี
เครื่องทุ่นแรงก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครับ   
 



~ 21 ~ 

 

นายสงกรานต์ คุยบุตร   
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะ แจ้งในที่ประชุม หรือไม่ครับ 
หลังจากท่ีท่านนายกประชุม สปสช. เสรจ็กระผมขอรบกวนเวลามาปรึกษาหารือต่อนะ
ครับ ขอบคุณครับ 
ถ้าไม่มี กระผมขอเปิดประชุมครับ 

      
     ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
   
   (ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดเทปบันทึกเสียง 
              (  นางศรินยา  จันพลา  ) 
             ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
 
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 
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การรับรองรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้สภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
สมัย........สามัญ.................สมัยที่......๓.........ครั้งที่...๑........../....๒๕๖๔...............ประจ าปี...๒๕๖๔.................  
 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๓๔ วรรคแรก เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองการประชุมสภาครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อในรายงาน
การประชุมนั้น ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              ( นายสงกรานต์  คุยบุตร ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


