
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ 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 นายวิไล   นาแว่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๙ นายสุวิทย์  คุยบุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

๑๐ นางปราจีน  รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๑ นายสมชาย  สนทาธร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

 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 นางเมขลา   วิชาโคตร ผอ.กองวิชาการและแผน ฯ  

๑๐ นางสาวยุพาพร  วิชาโคตร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๑๑ นางปราณี    วังไฉล ผอ.กองคลัง  
๑๒ นางนิตยา  ต้นค าใบ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๑๓ นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
๑๔ นางณัฐชยา   มะธิเกาปะ หน.ฝ่ายอ านวยการ  
๑๕ นายปรองสิน  โคตะค า นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
๑๖ นางณัฐธยาน์   ด าดี จพง.ธุรการช านาญงาน  
๑๗ พ.จ.อ.กฤติภณ   กัญญาพัน จพง.ธุรการช านาญงาน  

 
 

 



-๒- 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
ล าดับที่         ชื่อ  -  สกุล               ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายแสง   ศรีสวัสดิ์ ประธานชุมชน ม.๑๐  
๒ นางบุญเยี่ยม  รฟมสร ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเลา ม. ๒   

 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- เรื่องการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ๑ ท่าน ก็คือท่านสุพัฒน์ ค าย่อย  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ซึ่งได้ยื่นหนังสือต่อประธานสภาฯ  เพ่ือขอลาออกจากการเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ต้ังแต่วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- การประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๗ 
สิงหาคม  ๒๕๖๓  ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ได้ตรวจสอบดูรายงานการประชุมในครั้งที่
ผ่านมาว่าควรที่จะเพ่ิมเติมหรือมีข้อความที่จะแก้ไข ขอเชิญครับ 
- สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไหมครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการ
ประชุมฯ ขอมติที่ประชุมครับ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  โปรดยกมือ 
- รับรอง   ๑๐  เสียง    ไม่รับรอง  -  เสียง    งดออกเสียง  ๑   เสียง 

- ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 
 

เรื่อง  กระทู้ถาม 
       -(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
        -(ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕     - เรื่องเสนอใหม่  
๕.๑  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติกันเงิน  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง  (จ านวน  ๑ รายการ)  (ส านักปลัด)    

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ      

-เชิญท่านนายกเทศมนตรี   
 

นายไพศาล  อุปมะ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  และพนักงานตลอดจนผู้เข้า 
ร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ผมนายไพศาล   อุปมะ  นายกเทศมนตรี  ขอถอนญัตติโครงการจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 (จ านวน  ๑ รายการ) (ส านักปลัด)   เนื่องจากคณะผู้บริหารได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับงบประมาณ  
แล้ว ซึ่งงบประมาณของเรานั้นไม่เพียงพอ ก็เนื่องจากว่าเงินทางภาครัฐนั้นยังไม่มีเงินโอนเข้ามาตาม
เป้าหมายได้ทัน  คณะผู้บริหารจึงขอถอนญัตติไปก่อน  จนกว่าจะมีเงินจากทางภาครัฐโอนเข้า  ซึ่ งถ้า
หากว่ามีโอนเข้ามาจากทางภาครัฐ  เราคงจะต้องมีการขออนุมัติตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง  จึงขอน าเรียน
ท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ได้โปรดพิจารณาครับ 



          
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 
 

 ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงทราบกันทุกท่านแล้วนะครับ ทางคณะผู้บริหารโดยท่าน
นายกเทศมนตรีได้ขอถอนญัตติ  ในข้อ ๕.๑  สาเหตุก็เพราะว่าเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐนั้นยังไม่
เข้ามาก็เลยท าให้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะด าเนินการได้ หวังว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงจะทราบและ
เข้าใจแล้วนะครับ  ก็เลยไม่ต้องมีการขอมติที่ประชุม   
เรื่องเสนอใหม่  
๕.๒ ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติกันเงิน  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลต าบลศรีธาตุ  จ านวน   ๑ รายการ  (กองสาธารณสุขฯ) เชิญท่าน
นายกได้เสนอญัติติต่อที่ประชุมสภา 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัด ผอ.กอง
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 
                               หลักการ 
            เทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งมี
โครงการที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้นอีก  จึงต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ จ านวน  ๑  รายการตามรายละเอียดดังนี้    

แผนงาน งานตลาดสด  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  
       แผนงาน การพาณิชย์   
       งาน ตลาดสด 
        หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลต าบลศรีธาตุ หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีนคร  งบประมาณ
จ านวน ๕๘๘,๐๐๐ บาท 
            เหตุผล 
              ด้วยโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลต าบลศรีธาตุ)หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีนคร  
งบประมาณจ านวน  ๕๘๘,๐๐๐ บาท-  ขณะนี้อยู่ในระหว่างข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญาจ้าง ซึ่งอาจท าสัญญาไม่ทันในห้วง
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
                              ข้อระเบียบ 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ 
พ.ศ.๒๕๖๑) หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
                กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น  หรือกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
                 

 



-๔- 
 

  
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายตามข้อผูกพัน 
     เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
    ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุได้
พิจารณาอนุมัติต่อไปครับ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 

-เรื่องเสนอใหม่ ข้อ ๕.๒ ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติกันเงิน  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะ
อภิปราย หรือมีเรื่องที่จะสอบถามเกี่ยวกับโครงการนี้ก็ขอเชิญ เชิญท่านเลขาสภาฯ ครับ 
  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงในรายละเอียดตามที่ทางท่านเลขาสภาฯ ได้สอบถามครับ 

นายสมชาย  สนทาธร 
เลขาสภาฯ 
 

-  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม 
ที่เคารพทุกท่าน  ผมนายสมชาย  สนทาธร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ในข้อ ๕.๒ ผมอยาก
ทราบว่าในการด าเนินการนั้นเราได้มีการด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เช่นว่า ได้ผู้รับจ้างแล้วหรือยัง  
หรือมีผู้มาท าสัญญาแล้วหรือยัง เราได้ด าเนินการไปข้ันตอนไหนแล้ว  ขอบคุณครับ 
 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านผมก็จะขอน าเรียน
ให้ท่านสมาชิกสภาได้สอบถาม  คือในขณะนี้เราได้มีผู้รับจ้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราก็จะรอให้เขาได้
เข้ามาท าสัญญา ส่วนเรื่องเงินนั้นเรามีอยู่แล้ว  สาเหตุที่ต้องขอกันเงินไว้ในข้อ ๕.๒  นั้น  สาเหตุ
คือกลัวว่าทางผู้รับจ้างเขาจะเข้ามาท าสัญญาไม่ทันในห้วงปีของงบประมาณนี้  ก็เลยต้องขอกันเงิน
ไว้จ่ายให้ผู้รับจ้างในการที่จะเข้ามาด าเนินการ  

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมหรือจะอภิปรายอีกไหมครับ  เชิญท่านรองประธานสภาฯ  
 

นายเฉลียว  ราชาสุข 
รองประธานสภา ฯ 
 

-เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอใหม่ในข้อ ๕.๒ นั้น  ผมนายเฉลียว  ราชาสุข  สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่อง
ของการขอกันเงินไว้ในข้อ  ๕.๒  ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีการ
กันเงินเอาไว้ความเสียหายมันก็อาจจะเกิดตามมา  และอีกอย่างช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝน ซึ่งบางทีผู้รับ
จ้างเขาอาจจะเข้ามาด าเนินการตามห้วงระยะเวลาไม่ทัน  ส่วนตัวผมเองผมเห็นด้วยให้มีการกัน
เงินเอาไว้ครับ 

นายสุวิทย์  คุยบุตร 
สมาชิกสภาฯ 
 

-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  ท่านคณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ
ทุกท่าน   ผมนายสุวิทย์  คุยบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุเขต ๒ ในข้อ ๕.๒ ในการ
เสนอญัตติเรื่องของการกันเงินนั้น  ผมเห็นดีด้วยเหมือนกับท่านรองประธานได้ให้เหตุผลในการขอ
กันเงินไว้ของทางฝ่ายผู้บริหาร  ซึ่งผมเห็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว ส่วนตัวผมเองผมเห็นด้วย เห็น
ควรอนุมัติให้มีการกันเงินไว้ 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ            

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็จะมติที่ประชุม 
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้มีการกันเงินในข้อ ๕.๒ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน  
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด
เทศบาลต าบลศรีธาตุ  จ านวน   ๑ รายการ ขอให้ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม 

 
อนุมัติ  ๑๐  เสียง   ไม่อนุมัติ   -   เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี ๖ 
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

เรื่องอ่ืน ๆ 
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอไหมครับในระเบียบเรื่องอ่ืน ๆ  
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เชิญท่านทองฮวด  สิมพา ครับ 

 
นายทองฮวด  สิมพา 
สมาชิกสภาฯ 
 

-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ 
ผมนายทองฮวด  สิมพา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เขต ๒ ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ  ผม
ก็จะขอทวงถามเรื่องเดิมๆ ที่ผมเคยได้แจ้งและได้สอบถามในที่ประชุมมาแล้วหลาย ๆ  ครั้ง  
เกี่ยวกับเรื่องของป้ายซอย  ผมก็ไม่ทราบว่าใกล้จะถึงเวลาที่จะได้มีการออกไปด าเนินการได้แล้ว
หรอืยัง  หรือว่าได้มีการก าหนดในส่วนของห้วงระยะเวลาที่จะสามารถด าเนินการได้แล้วหรือยัง 
 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ในการท าป้ายถนนหรือป้ายซอยนั้น ก็คงจะได้มีการด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ 
   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ หรือมีท่านใดที่จะเสนอไหมครับ  ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ เชิญท่าน
นายกเทศมนตรี   

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบวาระเรื่อง
อ่ืน ๆ  ก่อนอ่ืนผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งสอง
แผ่นดิน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจและดีใจมากในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผมไม่คิดว่าจะมีผู้เข้ามา
ร่วมงานเดินวิ่งสองแผ่นดินในครั้งนี้มากเหมือนอย่างนี้  สาเหตุก็เพราะว่าเราได้เลื่อนการจัด
กิจกรรมออกมาตั้งหลายเดือน ผมก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้ช่วยกัน   
-อีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโครงการของเรื่องท าความสะอาดภายในชุมชน  การตัดแต่งกิ่งไม้  หรือ
จะเป็นโครงการต่าง ๆ ที่เรายังไม่ได้มีการด าเนินการให้แล้วเสร็จ สาเหตุก็เพราะว่าเรามีงานเข้ามา
พร้อมกันในหลายๆ งาน  ก็คงจะเป็นในช่วงของเดือนตุลาคม ก็คงจะได้มีการด าเนินการโครงการ
ต่าง ๆ เหล่านี้ที่ยังค้างคาอยู่ก็จะต้องด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จต่อไป 
 

นายวิรัส  สาระค า 
สมาชิกสภาฯ 

-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก
ท่าน ผมนายวิรัส  สาระค า สมาชิกสภาฯ ผมมีเรื่องที่จะสอบถามทางท่านนายกฯ ในส่วนของ     
บึงค าศรีตอนล่างที่มีน้ ามันไหลกัดเซาะท าให้น้ ารั่วและไม่สามารถกักเก็บน้ าเอาไว้เพ่ือให้ประชาชน
ท าการเกษตรได้  ผมอยากจะทราบว่าเราจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขกันอย่างไรดี  เพราะถ้าไม่มีน้ าท า
นาปังปัญหาก็จะตามมาแน่นอนครับ  ช่วงนี้ฝนก็เบาบางไปบ้างแล้ว  
  

นายเฉลียว  ราชาสุข 
รองประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ผมก็จะขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะของเรา ช่วงนี้ท าไม
มันขาดหรือมันดับบ่อยจังเลย  เราจะมีวิธีในการแก้ไขกันอย่างไร  สาเหตุที่มันดับบ่อย ๆ  นั้นมัน
เป็นเพราะสาเหตุอะไรถึงดับบ่อย   
- อีกเรื่องที่ผมจะขอสอบถาม ก็เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  เพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเสียภาษี  แต่
ไม่ทราบว่าพ้ืนที่ของผม ที่ผมไปท าตรงฟารม์วัวนมซึ่งก็อยู่นอกพ้ืนที่ คืออยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลหัวนาค า  ในปีนี้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งผมว่าจะต้องเสียภาษีปีนี้เสียประมาณ ๔,๐๐๐ บาท  ซึ่ง
ผมก็ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดสักเท่าไหร่ ผมก็อยากจะขอสอบถามทางเจ้าหน้าที่เราว่า  
ในการเสียภาษีแบบใหม่นั้นมันแพงถึงขนาดนั้นเชียวหรือ  และถ้ามันมีการเสียแพงขนาดนั้นเราจะ
ไปอธิบายให้ประชาชนเขาได้ทราบและได้เข้าใจยังไง เพราะว่าขนาดเราเองเราก็ยังว่าจัดเก็บภาษี
แพง 



                         - ๖ - 
 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  สาเหตุที่
ไฟฟ้าสาธารณะดับบ่อย ๆ นั้น  ก็มีหลายชุมชนเหมือนกันที่เกิดปัญหาของไฟฟ้าดับ  เดี๋ยวนี้
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็ได้มีการมาปักเสาและเปลี่ยนในระบบสายไฟใหม่ เพราะว่า
ประชาชนมีการใช้งานไฟฟ้าภายในชุมชนขึ้นเยอะมาก  เขาก็ต้องเลยมีการเพ่ิมเสาไฟฟ้าเข้าไปอีก 
และเปลี่ยนสายไฟฟ้าให้ใหญ่กว่าเดิมอีก ซึ่งตอนนี้เขาก็ก าลังเปลี่ยนสายไฟอยู่ ก็คงจะสามารถ
แก้ไขปัญหานี้ได้  ถ้าได้เรื่องที่ชัดเจนยังไงแล้วผมก็จะขอแจ้งให้ทางฝ่ายสภาได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 

น.ส.ยุพาพร  วิชาโคตร 
ผอ.กองสาธาร ฯ 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมที่เคารพทุกท่าน  ทางกอง
สาธารณสุขก็จะขอแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของพายุ  ที่ได้ทราบมาในช่วงของเดือนตุลาคม ก็จะมี
การเกิดพายุในเดือนนี้อยู่หลายลูกและก็จะก่อให้มีการเกิดน้ าท่วมหนักภายในเดือนตุลาคม 
 

นายสุวิทย์  คุยบุตร 
สมาชิกสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ผมก็จะขอสอบถามว่า เมื่อไหร่ภายในเขตเทศบาลเรานั้นถึงจะมี
สัญญาณไฟแดงตรงจุดสามแยกหน้าโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกันสักที เพราะว่ามันมีการเกิด
อุบัติเหตุขึ้นบ่อยมาก บางครั้งอาจเสียชีวิตก็มี 
-  อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของภาษี  ไม่ทราบว่าก่อนที่จะถึงช่วงของการเสียภาษีนั้น  เราไดม้ีการ
แจ้งเตือนเขาให้เขาได้ทราบไปก่อนหน้าหรือไม่ เพื่อเราจะได้ให้เขาได้ทราบ  และเมื่อเขาได้ทราบ
แล้วเขาก็จะได้มาเสียภาษีให้กับเทศบาลของเรา 
 

นางศรินยา  จันพลา 
ปลัดเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  ดิฉันก็จะได้ขออนุญาตที่ประชุมได้แจ้งและได้ให้ในรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
- เรื่องแรกก็คือว่าปีนี้ก็คงจะเป็นปีแรกที่เราได้มีการประมาณการรายรับเอาไว้  เพ่ือที่เราได้น ามา
เป็นเรื่องของประมาณการรายจ่ายประจ า หรือเกี่ยวกับเรื่องของงบลงทุน หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ 
บังเอิญว่าในส่วนของการประมาณการรายรับซึ่งปรากฏว่ารายรับที่เราได้มีการประมาณการเอาไว้
นั้นมันไม่เข้าตามที่เราได้มีการประมาณการเอาไว้ ซึ่งก็จะท าให้มันคลาดเคลื่อนซึ่ งก็จะส่งผล
กระทบไปกับงานในหลายๆ ด้าน  อย่างเทศบาลต าบลศรีธาตุปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรานั้นได้มี
การประมาณการรายรับเอาไว้ที่ ๕๒ ล้าน ซึ่งรายได้เข้ามาถึงเราจริง ๆ ก็เพียงแค่  ๔๗ ล้าน และ
สิ่งที่จะกระทบกับเราซึ่งกรณีที่เราไม่มีงบประมาณ เราก็จะไม่สามารถที่จะด าเนินตามโครงการ  
ต่าง ๆ ได้  อย่างเช่นการกันเงินไว้ก็ดี   และที่ส าคัญในปีนี้ก็คือในหลายๆ ที่ หลาย ๆ อปท.        
มีความกังวลแล้วเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินโบนัส  ซึ่งเงินโบนัสนั้น ในเมื่อเงินรายได้ไม่เข้าตามปกติ  
และงบลงทุนนั้นไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่เราได้ตั้งโครงการเอาไว้ เขาก็ให้เรากลับมาดูตรงที่
เงื่อนไขที่เขาได้วางเอาไว้ ว่ามันจะเข้าหลักเกณฑ์ส าหรับการจ่ายเงินโบนัสนั้นได้หรือไม่ 
 - และในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเรื่องของการขอให้เรานั้นได้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตรง
จุดที่เป็นจุดเสี่ยง ตามท่ีทางท่านสมาชิกสภาได้มีการเสนอนั้น  ซึ่งในขณะนี้เราเองรวมทั้งทางสถานี
ต ารวจ และทางอ าเภอศรีธาตุของเรา เราก็ก าลังจะมีการบูรณาการร่วมกันตลอดจนจะได้มีการ
ปรึกษาหารือกันก่อน  ว่าเราจะมีแนวทางป้องกันหรือว่าเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติกันอย่างไร 
ส่วนผลจะเป็นประการใดนั้น  เดี๋ยวเราจะได้มีการติดตามและก็จะได้มีการรายงานตลอดจนแจ้งให้
ทางสมาชิกสภาได้รับทราบในล าดับต่อไป 
 

 
 



 
- ๗ – 

 

นางศรินยา  จันพลา 
ปลัดเทศบาล 

- อีกเรื่องก็คือขั้นตอนของการเสียภาษี   ก็จะขอแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีแบบ
ใหม่  ก็จะได้ขอให้ทางท่านผู้บริหาร  ตลอดจนทางฝ่ายสภาได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษีให้ด้วย  เกี่ยวกับการเสียภาษี
ประเภทต่าง ๆ นั้นเราจะต้องมีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เขาได้ทราบว่า  และก็มี
อยู่หลายช่องทาง  เราจะต้องมีการช าระภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีประเภทต่าง ให้เขาได้ทราบ 
ซ่ึงเด่ียวน้ีเขาก็ได้มีการจดัเก็บภาษีแบบใหม่ 
 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะเสนออีกไหมครับ ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  ส่วนตัวผมก็มีเรื่องที่จะ
สอบถามพวกเราว่า ตรงบริเวณภายในตลาดสดของเรา ผมเห็นเขาน าเอาป้ายจ าหน่าย
สินค้าไปติดช่วงหลังคาตลาดสดของเราในด้านทิศตะวันตกเขาติดยาวสุดเลย  ฝากพวกเรา
ได้ไปดูหน่อยว่าเขาได้มีการขออนุญาตจากเราหรือไม่ ก็ขอให้ไปตรวจสอบดูหน่อย 
 

นางศรินยา  จันพลา 
ปลัดเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร ดิฉันก็จะขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง
ป้ายตามที่ท่านประธานสภาได้สอบถาม  ก็จะน าเรียนที่ประชุมสภาว่า ป้ายนั้นจะมีอยู่ ๒ 
ลักษณะ คือ 
         ๑. ป้ายประเภทที่เราจะต้องมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเกี่ยวเรื่องภาษีป้าย       
ก็อย่างเช่น ป้ายที่ติดตามอาคาร หรือป้ายทะเบียนพาณิชย์ 
         ๒. และป้ายตามที่ท่านประธานสภาได้แจ้งต่อที่ประชุม ดิฉันเข้าใจว่าน่าเป็นป้ายไว
นิล หรือว่าอาจจะเป็นป้ายติดตามอาคาร หรือติดตามสถานที่ทั่วไป อันนี้ก็จะเข้าข่ายใน
ลักษณะของกฎหมายบังคับก็จะเกี่ยวกับการใช้พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมืองนั้นก็จะต้องแสดงว่าในการใช้กฎหมายนั้นจะต้อง
ต่างกันๆ  และถ้าหากว่าการที่เราจะท างานอะไรก็ตาม เราจะต้องดูอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
ถ้าหากว่า พระราชบัญญัติไหนเกี่ยวข้องกับงานไหนกองงานนั้นจะต้องเข้าไปด าเนินการ
แก้ไข เช่นว่า ถ้าเป็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดก็จะเป็นกอง
สาธารณสุขจะต้องเข้าไปดูแล แต่ถ้าหากว่าเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีป้ายก็จะต้องทาง
ฝ่ายกองคลังเข้าไปดูแลและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  และที่ดิฉันได้มีการเปรียบเทียบ
ให้ดู ซึ่งถ้าเราไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามหน้าที่ของเราแล้ว เวลาเขาถามเราย้อนคืนมา     
ซึ่งเราจะไม่สามารถตอบปัญหาหรือแก้ไขปัญหานั้นได้ทันที  
         ๓. ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการจัดระเบียบในการตัดแต่งตัดต้นไม้ และเมื่อมีการตัดแล้ว
สิ่งที่จะตามมาก็จะเป็นการจัดเก็บซึ่งก็คงจะเป็นเทศบาลของเราที่จะเป็นคนเก็บเอง 
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะแจ้งหรือมีเรื่องที่สอบถามอีกไหมครับส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ ถ้าไม ่  
มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติม  ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาได้เข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้  ผมขอปิดการประชุม 

 
 
เลิกการประชุม  เวลา  ๑๓.๔๐   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 ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) ข้อ ๓๔ วรรคแรก เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองการประชุมสภาครั้งใดแล้ว  ให้
ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อในรายงานการประชุมนั้น ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายวชัรินทร์  โสภณิ ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
    

 
 

 

 
  


