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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันอังคารที่  ๓๐  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่         ชื่อ  -  สกุล               ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายวัชรินทร์   โสภิณ ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๒ นายเฉลียว  ราชาสุข รองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๓ นางพูนมณี  อินทรสด   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๔ นายวิรัส   สาระค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๕ นายสมัย  พรมรักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๖ นายสัญชัย  บุราโส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๗ นายทองฮวด  สิมพา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๘ นายสุพัฒน์  ค าย่อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๙ นายสุวิทย์  คุยบุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

๑๐ นางปราจีน  รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๑ นายวิไล   นาแว่น     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๒ 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 นางกุลจิรา   เขตบุญไสย หัวหน้าส านักปลัด  
๘ นางเมขลา   วิชาโคตร ผอ.กองวิชาการและแผน ฯ  
๙ นางปราณี    วังไฉล ผอ.กองคลัง  

๑๐ นางนิตยา  ต้นค าใบ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๑๑ นายธนชัย   ธนสีลังกูร หน.ฝ่ายการโยธา  
๑๒ นางณัฐชยา   มะธิเกาปะ หน.ฝ่ายอ านวยการ  
๑๓ นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ ฯ  
๑๔ จ.อ.วีระพงค์  จันทวงษา จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน  
๑๕ พ.จ.อ.กฤติภณ  กัญญาพัน จพง.ธุรการช านาญงาน  
๑๖ นายปรองสิน  โคตะค า นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
๑๗ นางณัฐธยาน์   ด าดี จพง.ธุรการช านาญงาน  

 
 

 /ผู้เข้าร่วมรับฟัง... 
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
ล าดับที่         ชื่อ  -  สกุล               ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางศิริโฉม   สรวงโท กรรมการชุมชน ม.๑  
 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๓๐ น.   

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - แจ้งประกาศอ าเภอศรีธาตุ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป    มีก าหนด
ไม่เกิน ๑๕ วัน   

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓  มีสมาชิกสภาเ ทศบาลท่านใด  ที่จะเพ่ิมเติม  หรือมีข้อความที่จะแก้ไข เชิญ
ท่านทองฮวด สิมพา 

นายทองฮวด สิมพา 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ขอให้แก้ไขในระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  หน้าที่ ๑๑  ในบรรทัดที่ ๒ ตรงข้อความที่สมาชิก
ท่านสัญชัย  บุราโส  เป็นผู้อภปิรายแต่ตรงชื่อนั้นยังเป็นชื่อของท่านทองฮวด สิมพา ก็ขอให้แก้ไข
ให้เปลี่ยนเป็นชื่อของท่านสมาชิกท่านสัญชัย  บุราโส   

นายเฉลียว  ราชาสุข 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก
ท่าน  ผมขอให้แก้ไขหน้าที่  ๒  ตรงรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม  นางค าจันทร์  ภูกิ่งหิน  
ขอให้แก้ไขจาก ม. ๔ แก้ไขเป็นประชาชนของหมู่  ๑๑   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

 มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดแก้ไขรายงาน
การประชุมฯ ขอมติที่ประชุมครับ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - รับรอง   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 
 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ   

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

นายไพศาล อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 
 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ผมนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  ๑  รายการ  รายละเอียดดังนี้ 
โอนเพิ่มงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท อาคารต่างๆ  โครงการก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลต าบลศรีธาตุพร้อม
ห้องน้ า หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีนคร ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร จ านวน  ๑ หลัง   
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นายไพศาล อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 
 

งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบล       
ศรีธาตุและประชาชนผู้ที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกในการท ากิจกรรมต่างๆ ปรากฏใน
แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๒  หน้า ๕ ) 
รวมโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
โอนลดงบประมาณ 
            ๑. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป  งบ ด าเนินงาน  หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างห้องน้ าชาย-หญิงและห้องน้ าคนพิการ  
จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือก่อสร้างห้องน้ าชาย-หญิงและห้องน้ าคนพิการ  ส าหรับบริการ
ประชาชน ภายในส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๗ เมตร พร้อม
รายการอ่ืน (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลศรีธาตุ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
หน้า ๒๔) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดจ านวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท   
          ๒. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน  ๙๐,๐๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๕๗,๖๐๕.- บาท ขอโอนลดจ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท   
          ๓. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ         
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน จ านวน  ๓๐,๐๐๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๐,๐๐๐.- บาท ขอโอน
ลดจ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท  
          ๔. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญบั้งไฟ จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดจ านวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท   
          ๕. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
งบ เงิน อุดหนุน   ประเภทเงิน อุดหนุน เอกชน  โครงการ อุดหนุนประเพณีบุญบั้ ง ไฟ             
จ านวน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๗๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด             
จ านวน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท   
          ๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน  
หมาดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดจ านวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  
          รวมโอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน  ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท              
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
 เนื่องจากในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลต าบลศรีธาตุพร้อม
ห้องน้ าไว้  เพ่ือเป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลศรีธาตุและประชาชนผู้ที่มา
ใช้บริการได้รับความสะดวกในการท ากิจกรรมต่างๆ และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มาขอใช้ห้อง
ประชุมในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
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นายไพศาล อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 
 

        ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
     ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ จึงขอเสนอญัตติโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลต าบล    
ศรีธาตุ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ    

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะ ขอเชิญครับ   

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
สมาชิกสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน         
ในการที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งรายการใหม่ในการที่จะก่อสร้างห้อง
ประชุมเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า  ผมคิดว่าในการขอโอนงบประมาณเพ่ือที่จะได้ท าการ
ก่อสร้างนั้นผมว่ามันจะไม่พอ   และอีกอย่างโครงการนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านการประชาคมจากชุมชนเลย 
ซึ่งผมคิดว่าเราควรที่จะระงับและยังไม่สมควรที่จะก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องประชุม
เอนกประสงค์พร้อมห้องน้ าเอาไว้ก่อน ควรที่จะน าเอาไปเข้าแผนในปีงบประมาณหน้าจะได้ไหมนะ
ครับ  เพราะถ้าเราท าไปแล้วมันก็จะไม่เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะผมคิดว่าเงิน
งบประมาณคงจะไม่พอ  ขอบคุณครับ   

นายเฉลียว  ราชาสุข 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน           
ในการที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งรายการใหม่ในการที่จะก่อสร้างห้อง
ประชุมเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า  ส่วนตัวผมเองแล้วผมก็อยากจะให้สร้าง ส าหรับการที่
เราจะก่อสร้างโครงการอะไรต่าง ๆ นั้น ถ้าเราจะท าเสร็จสิ้นสมบรูณ์ในโครงการเดียวหรือท าการ
ก่อสร้างครั้งเดียวนั้นเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์นั้นก็คงจะยาก  คือเราก่อสร้างไปตามงบประมาณจ านวน
เงินของเราที่มีอยู่ถ้าไม่เสร็จในปีงบประมาณต่อไปเราก็หางบประมาณเพ่ิมเข้ามาอีก แล้วเราก็มาท า
การก่อสร้างเพ่ิมเติมอีกก็ได้  ส่วนตัวผมเองผมก็เห็นด้วยกับการที่เราจะท าการก่อสร้างโครงการนี้ 

นายสมชาย  สนทาธร 
เลขาสมาชิกสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน             
ในการที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งรายการใหม่ในการที่จะก่อสร้างห้อง
ประชุมเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า  ส่วนตัวผมเองแล้วผมคิดว่างบประมาณในการก่อสร้าง
มันจะไม่เพียงพอและเม่ือเราสร้างมันก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์  และก็จะส่งผลไปกระทบกับโครงการต่าง 
ๆ อีกหลาย ๆ โครงการ   ฉะนั้นแล้วในส่วนตัวผมเองแล้วผมยังไม่เห็นสมควรให้สร้าง  

นายสัญชัย  บุราโส 
สมาชิกสภา ฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน          
ในการที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งรายการใหม่ในการที่จะก่อสร้างห้อง
ประชุมเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า ผมนายสัญชัย  บุราโส  ผมมีเรื่องที่อยากจะขอถามทาง
ฝ่ายผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของทางกองวิชาการและแผนงานว่า ในการที่ท่านขอโอนลด
งบประมาณเพ่ือที่จะน ามาก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์พร้อมทั้งก่อสร้างห้องน้ า ซึ่งตามจริง
แล้วมันไม่ได้มีอยู่ในแผนแล้วท่านจะเอามาสร้างได้ยังไง  หรือว่าถ้าไม่มีอยู่ในแผนแล้วก็สามารถสร้าง
ได้  คือเมื่อคราวที่เราได้ประชุมสภาในครั้งก่อนนั้น  ท่านบอกว่าเมื่อไม่มีอยู่ในแผนแล้ว เราจะน ามา
สร้างไม่ได้  ซึ่งโครงการบางโครงการสมาชิกสภาฯหลาย ๆ ท่าน อยากจะได้โครงการต่าง ๆ อีก
หลายโครงการ ท่านบอกว่ามันไม่มีอยู่ในแผนเราจะสร้างไม่ได้ หรือว่ายังไม่ผ่านการประชาคม ผมก็
เลยอยากจะขอเรียนถามทางผู้บริหารตลอดจนฝากผ่านไปยังทางฝ่ายการจัดท าแผน   
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ  

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติม  หรืออภิปรายอีกไหมครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี   

นายไพศาล อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ก็จะขอ
ตอบในส่วนที่ทางท่านสมาชิกสภา ท่านสัญชัย  บุราโส ได้สอบถามก่อนนะครับ  ก็สืบเนื่องมาจาก
ต้นปีงบประมาณ  โครงการต่าง ๆ ของเรานั้นไม่ได้มีการด าเนินการไปหลาย ๆ โครงการ  สาเหตุก็
คือทั่วโลกเรานั้นก็ประสบกับปัญหาของโรคติดเชื้อไวรัสโควิส ๒๐๑๙  ซึ่งพวกเราก็คงจะได้ทราบกัน
ดีแล้ว  ซึ่งก็ท าให้โครงการต่าง  ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้  ท าให้มีเงินเหลือ  ผมในนามคณะ
ผู้บริหารก็เลยอยากจะสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า  เพราะว่าห้องประชุม
ของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นมันคับแคบเกินไป  ก็เลยเป็นเหตุผลที่จะต้องเข้าสู่สภา เพ่ือที่จะให้ทาง
ฝ่ายสภาเป็นผู้อนุมัติโครงการนี้  และสุดท้ายนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับทางฝ่ายสภาว่าท่านจะมีการพิจารณา
หรือจะเห็นสมควรอนุมัติโครงการนี้หรือไม่ ขอบคุณครับ    

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

-ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วนะครับ  ส่วนตัวผมเองแล้วผมคิดว่า
งบประมาณจ านวน  ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท  ถ้าเราอนุมัติให้ก่อสร้างแล้ว มันจะได้ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์
หรือไม่  ภายในวงเงินจ านวนนี้มันจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือไม่   

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในส่วนของงบประมาณในการ
ก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ านี้ในวงเงินจ านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ในการ
ก่อสร้างก็คงไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ เพราะวงเงินเรามีจ ากัด  งบประมาณเราไม่เพียงพอ ในปีต่อไป
เราก็จะได้หางบประมาณมาเพ่ิมเติม  แต่ถ้าหากว่าทางฝ่ายสภาได้มีมติไม่อนุมัติให้สร้าง  เราก็จะได้
น าเงินในส่วนนี้ไปด าเนินการก่อสร้างในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในห้วงที่ผ่านมา  
ตลอดจนโครงการก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์ฯ มีอยู่ในแผนแล้วครับ   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านสุวิทย์  คุยบุตร 

นายสุวิทย์  คุยบุตร 
สมาชิกสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในการที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งรายการใหม่ในการที่จะก่อสร้างห้อง
ประชุมเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า  ส่วนตัวผมเองแล้วผมก็อยากจะให้ทางกองช่างได้ช่วย
ชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ภายในวงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาทนี้ ถ้าเราอนุมัติแล้วเรา
จะสามารถท าการก่อสร้างได้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนช่วยชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการ
ก่อสร้างห้องน้ าให้ทางสมาชิกสภาเราได้เข้าใจด้วย  

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-ขอเชิญทางกองช่าง ได้ช่วยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการนี้ด้วย คือเราตัดออกมา
จากการก่อสร้างห้องน้ าจ านวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และหลังจากหักออกแล้วเราจะเหลือเงินส่วนที่
เหลือเราจะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้สักเท่าไหร่ เชิญครับ 

นายธนชัย  ธนสลีังกูร 
หน.ฝ่ายการโยธา 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในรายละเอียดในส่วนของห้องน้ านั้น ก็จะมีห้องน้ าชาย-หญิง อย่างละ ๒ ห้อง และห้องน้ าผู้พิการ
จ านวน   ๑  ห้อง  สว่นตัวของอาคารก็จะมีขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว  ๑๕ เมตร  นั้นจะเป็นอาคาร
โล่งและในส่วนของหลังคานั้นจะเป็นแบบโค้งและในส่วนของตัวหลังคานั้นจะโค้งไปคุมทั้งตัวของ
ห้องน้ าไปในตัว และหลังคาก็จะเป็นแบบเมทัลชีท  และมีเวที  มีห้องเก็บของอยู่ในตัวอาคาร มีห้อง
แต่งตัว  ส่วนตัวห้องน้ านั้นจะอยู่ด้านข้างของอาคารฝั่งทางทิศใต้  และในส่วนของห้องน้ านั้นราคาก็
จะอยู่ประมาณ ๓ แสน ถึง ๔ แสน แต่คงไม่ถึง  ๕ แสน ตามที่เราได้มีการประมาณการเอาไว้   
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ หรือจะสอบถามอีกไหมครับ  เชิญท่านเฉลียว  ราชาสุข 

นายเฉลียว   ราชาสุข 
รองประธานสภาฯ 

- เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ในการที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งรายการใหม่ในการที่จะก่อสร้างห้อง
ประชุมเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า  ถ้าทางฝ่ายสภาเราไม่อนุมัติให้มีการขอโอน
งบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และในส่วนของห้องน้ าที่ทางสภาเราได้มีการอนุมัติ
งบประมาณไปให้ก่อสร้างไปแล้วในคราวที่เรามีการประชุมสภาในครั้งที่ผ่านมา ในวงเงินจ านวน 
๕๐๐,๐๐๐.- บาท นั้นคงจะได้ก่อสร้างในส่วนของห้องน้ าเหมือนเดิมใช่ไหมครับ 

วัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา  ฯ 

-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ในการที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งรายการใหม่ในการที่จะก่อสร้างห้อง
ประชุมเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า  ถ้าหากว่าทางสภาไม่มีการอนุมัติให้โอนงบประมาณ
ในครั้งนี้ เราก็คงจะก่อสร้างเฉพาะห้องน้ าตามที่ทางฝ่ายสภาได้มีการอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่
ผ่านมา ส่วนเงินที่เหลือเราก็จะได้น าเงินส่วนนี้ไปด าเนินตามโครงการที่ผ่านมา  และโครงการอ่ืนที่
เรามีเงินไม่พอในการก่อสร้าง  และมีปรากฏไว้อยู่ในแผนของปี ๒๕๖๓   

วัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น  ผมหวังว่าทางสมาชิกของเราคงจะ
เข้าใจนะครับ ก็คือว่าถ้าทางสภาเราไม่มีการอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แต่ว่าเราก็จะ
ก่อสร้างในส่วนของห้องน้ านั้นเหมือนเดิม  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ หรือสอบถามอีก
ไหมครับ  เชิญท่านสุพัฒน์  ค าย่อย 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
สมาชิกสภา ฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ในการที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งรายการใหม่ในการที่จะก่อสร้างห้อง
ประชุมเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า  ส่วนตัวผมเองแล้ว ในวงจ านวนประมาณ            
๗๐๐,๐๐๐.-  บาท ผมคิดว่าเราจะสร้างไม่เสร็จ ก็ขอให้ทางสมาชิกของเราได้ช่วยกันพิจารณา
เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการนี้ด้วย ผมคิดว่าเราควรที่จะชะลอการก่อสร้างโครงการนี้เอาไว้ก่อน   

นายวิรัส  สาระค า 
สมาชิกสภา  ฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ในการที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งรายการใหม่ในการที่จะก่อสร้างห้อง
ประชุมเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า  ส่วนตัวผมเองแล้วผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา  

ท่านสุพัฒน์  ค าย่อย  คือผมคิดว่าเราควรที่จะชะลอเอาไว้ก่อน เพราะว่าถ้าเราสร้างแล้วมันก็จะ
สร้างไม่เสร็จอยู่เหมือนเดิม  และผมคิดว่าเราควรที่จะน าเอาเงินส่วนนี้นั้นไปสร้างถนนหนทาง
ภายในชุมชนเราจะดีกว่า 

นายทองฮวด  สิมพา 
สมาชิกสภา ฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ในการที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการขอโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งรายการใหม่ในการที่จะก่อสร้างห้อง
ประชุมเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า  ส่วนตัวผมเองผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา ท่าน
เฉลียว  ราชาสุข ที่ท่านได้ชี้แจงและได้สอบถามที่ประชุมไปแล้วนะครับ  คือเราก็คงจะสร้างตาม
จ านวนเงินงบประมาณที่เรามีอยู่ ซึ่งเท่าที่ได้ดูตัวเลขแล้วเราก็คงจะสร้างได้เพียงเฉพาะโครง
หลังคาและมุงหลังคาเอาไว้ก่อนก็ได้  เพราะว่างบประมาณของเรานั้นมันก็มีจ ากัด และในปีต่อไป
เราก็ตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือมาด าเนินการต่ออีกก็ได้  
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา   

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม 

-สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างห้องประชุม
อเนกประสงค์พร้อมห้องน้ า ขอให้ยกมือครับ   

      อนุมัติ  ๔  เสียง 

 - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างห้อง
ประชุมอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ า ขอให้ยกมือครับ  

      ไม่อนุมัติ  ๗  เสียง  และงดออกเสียง ๑  เสียง 

มติที่ประชุม -มติที่ประชุมไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือไปต้ังเป็นรายการใหม่ในการที่จะก่อสร้างห้องประชุม
เอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ า   

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                   
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน  ๒  รายการ (ส านักปลัด) 

-เชิญนายกเทศมนตรีเสนญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ 

 
นายไพศาล อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ผมนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน  ๒  รายการ 
(ส านักปลัด)  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

                    หลักการ 
           เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
จ านวน  ๒  รายการ  รายละเอียดดังนี้ 

 โอนเพิ่มงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
         ๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน  บริหารทั่วไป งบ ด าเนินงาน หมวด ครุภัณฑ์
ส านักงาน ประเภท เครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐ วัตต์  จ านวน  ๑๕,๐๐๐.- บาท เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐  วัตต์ ส าหรับปั๊มน้ าประปาใช้ภายในอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลศรีธาตุ  (เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๓ หน้า ๘๖ ) ขอโอนเพิ่มครั้งนี้                
จ านวน  ๑๕,๐๐๐.- บาท 
           ๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบ ด าเนินงาน  หมวด ครุภัณฑ์
ส านักงาน ประเภท ถังน้ าพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร  เพ่ือจัดซื้อถังน้ าพลาสติก ขนาด
ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จ านวน ๒  ถัง จ านวน  ๑๑,๘๐๐.- บาท  ส าหรับบรรจุน้ าใช้ภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ ๓   หน้า ๘๖ ) ขอโอนเพิ่มครั้งนี้จ านวน  ๑๑,๘๐๐.- บาท 
               รวมโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น ๒๖,๘๐๐.-บาท                            
(สองหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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นายไพศาล อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 

 
 

โอนลดงบประมาณ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ

ชุมชน   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน              
จ านวน ๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน  ๕๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดจ านวน  
๒๖,๘๐๐.-บาท  รวมโอนลด ทั้งสิ้นจ านวน ๒๖,๘๐๐.-บาท(สองหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
                  เหตุผล  
             เนื่องจากในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้อถังน้ าพลาสติกและจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐  วัตต์ ส าหรับ
ปั๊มน้ าประปาใช้ภายในอาคารส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุไว้  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลประสบปัญหา
น้ าประปาไม่เพียงพอในการใช้ภายในเทศบาล  เนื่องจากไม่มีถังหรือภาชนะที่จะรองน้ าไว้ใช้หาก
น้ าประปาไม่ไหล  
               ข้อกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ จึงขอเสนอญัตติโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลต าบล
ศรีธาตุ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- ในระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องญัตติขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี            
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ในหมวดค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง  จ านวน  ๒  รายการ  (ส านักปลัด) มีสมาชิกสภา
ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
สมาชิกสภา ฯ 

-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ผมนายสุพัฒน์  ค าย่อย  สมาชิกสภาเทศบาล  ในการขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ผมก็มีข้อสงสัยและมีข้อที่จะสอบถามก็คือว่า ในการขอโอนงบประมาณในการจัดซื้อถังเพ่ือ
กักเก็บน้ าเอาไว้ใช้พร้อมปั้มน้ า  คือตามวัตถุประสงค์คือเราเพียงแค่ต้องการที่จะสร้างเพ่ือที่เราจะ
ได้กักเก็บน้ าเอาไว้ใช้ในเวลาที่น้ าประปาไม่ไหล หรือไหลไม่สะดวกใช่ไหมครับ   หรือว่าเราควรที่
จะท าเป็นแบบมาตรฐานหรือท าเป็นแบบเอนกประสงค์ไปเลยเหมือนกับที่ทางหน่วยงานของ
อ าเภอที่เขาได้งบประมาณมาเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถังกักเก็บน้ า โดยการเจาะน้ าบาดาลซึ่งน้ านั้น
สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคก็ได้ ซึ่งเขาใช้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

นายเฉลียว  ราชาสุข 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ในระเบียบวาระที่  ๔ นี้  คือผมมีแนวคิดว่าเราน่าจะท าเป็นโครงการใหม่ไปเลยจะได้ไหม คือเรา
สามารถน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ไปเลยจะได้ไหม  เพราะเท่าที่ผมได้สังเกตดูแล้วมันเป็นการแก้ไข
ปัญหาเพียงเฉพาะหน้าเสียมากกว่า  ในส่วนตัวผมคิดว่าเราน่าจะตั้งเป็นรายการใหม่เป็นโครงการ
เจาะน้ าบาดาลไปเลยจะดีกว่า 

นายสุวิทย์  คุยบุตร 
สมาชิกสภา ฯ 

-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก
ท่าน  ผมนายสุวิทย์  คุยบุตร  ผมเห็นด้วยกับทางท่านรองประธานสภา ท่านเฉลียว  ราชาสุขได้
เสนอ  คือเราควรจะเจาะน้ าบาดาลจะดีกว่า  
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ  หรืออภิปรายอีกไหมครับ  เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 

นางวัลลภา  ระบาเลิศ
รองนายกเทศมนตรี 

-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
ผู้เข้าร่วมที่ประชุมที่เคารพทุกท่าน  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบแทนท่าน
นายกเทศมนตรี  คือเทศบาลของเราในตอนนี้ เราประสบปัญหาการไหลของน้ าประปาไม่สะดวก  
ซึ่งบางวันก็ไหล บางวันก็ไม่ไหลเลย  เราจึงขอเงินจ านวนงบประมาณไม่มาก  ก็เพียงแค่ สองหมื่น
บาทแต่คงไม่เกินสามหมื่นบาท  ซึ่งเราขอเพ่ือที่เราจะได้ไปซื้อถังน้ าและเครื่องปั้มน้ าเพ่ือที่เราจะได้
กักเก็บน้ าใส่ถังเอาไว้ ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ภายในหน่วยงานของเทศบาลเรา ใช้น้ าในการล้าง
ถ้วยล้างชาม ใช้ในห้องน้ าเพ่ือบริการประชาชน  รดน้ าต้นไม้เพียงแค่นั้นเอง เพ่ือส ารองและกักเก็บ
น้ าเอาไว้ใช้ในช่วงที่มันมีปัญหาการไหลของน้ า เพ่ือใช้ ประโยชน์ภายในหน่วยงานของเรา     
 

นายวัชรินทร ์ โสภิณ 
ประธานสภา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางปราจีน  รัตนธรินทร์   
สมาชิกสภาฯ 
 
 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

-ส าหรับในส่วนของรายละเอียด  รวมทั้งเหตุผลต่าง ๆ  ตามที่แต่ละท่านได้น าเรียนให้ที่ประชุม
ได้รับทราบไปแล้ว  คือว่าในส่วนตัวผมเองแล้ว ผมเข้าใจในเหตุผลของแต่ละท่านดี  แต่ในการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งผมก็ได้ฟังดูแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ของบประมาณอะไร
มากมายนัก ก็เขาขอเงินเพียงสองสามหมื่นแค่นั้นเอง  แต่ทางท่านรองประธานสภา และท่าน
สมาชิกสภาเราก็อยากจะให้ท าเป็นโครงการใหม่คือท าเป็นโครงการเจาะเป็นน้ าบาดาลไปเลยแต่
ผมขอเป็นการประชุมในคราวหน้า ผมก็ขอให้ทางสมาชิกเราได้เสนอเป็นโครงการเจาะน้ าบาดาล
ไปเลย ซึ่งส่วนตัวผมเองผมก็ว่าดีและเห็นด้วยกับการที่เราจะเจาะน้ าบาดาล แต่ส าหรับวันนี้ซึ่งเป็น
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ผมขอให้สมาชิกสภาเราทุกท่าน  ได้ให้ พิจารณาการขอโอน
งบประมาณในส่วนนี้เขาก็ขอเพียงที่จะจัดซื้อถังมาเพ่ือกักเก็บน้ าส ารองน้ าเอาไว้ใช้ในยามจ าเป็น
และในเวลาฉุกเฉินไม่ใช่ว่าเวลามีแขกไปไทยมาที่เทศบาลเราแล้ว  เวลาจะเข้าห้องน้ าพอน้ าไม่ไหล
ขึ้นมาผมว่ามันจะอับอายขายหน้าไปตาม  ๆ กัน   
-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ   หรืออภิปรายอีกไหมครับ  เชิญท่านปราจีนครับ 
-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมที่
เคารพทุกท่าน ดิฉันนางปราจีน  รัตนธรินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล ส าหรับการขอโอนงบประมาณ
ไปตั้งรายการใหม่  เพ่ือที่จะได้ไปจัดหาถังเพ่ือที่เราจะได้น ามาเพ่ือใช้ในการกักเก็บน้ าส ารองเอาไว้
ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือในยามที่น้ าประปาไม่ไหล  ดิฉันเห็นด้วยค่ะ 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  (หากไม่มี)     
- ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  ๒ รายการ  
(ส านักปลัด)  โปรดยกมือ 
อนุมัติ ๑๑  เสียง ไม่อนุมัติ......-.....เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง 

-ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท เครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ และประเภทถังน้ าพลาสติก 
 

-เนื่องจากการประชุมสภาก็เลยเวลาพัก รับประทานอาหารมามากแล้ว  จึงขอพักรับประทาน
อาหารกลางวันก่อน 

    -พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา  

-เริ่มประชุมภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

-  เรื่องอ่ืน ๆ  
- ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ เชิญท่าน
นายกเทศมนตรี 

นายไพศาล อุปมะ   
(นายกเทศมนตรี) 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ในระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ ผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ  
- เรื่องแรก  สืบเนื่องจากที่เราได้มีหนังสือร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานของแขวงการทางหลวงให้เขา
ได้มาขุดลอกร่องระบายน้ าให้ในส่วนของถนนใหญ่หรือถนนเส้นหลัก  ซึ่งตอนนี้ทางแขวงการทาง
ได้ออกมาด าเนินการแก้ไขให้เราแล้ว  
-เรื่องท่ีสอง  เรื่องการการจัดการแข่งขันเดินวิ่ง ๒ แผ่นดิน  คือวิ่งระหว่างอ าเภอศรีธาตุ กับอ าเภอ
ท่าคันโท  โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ผมเองมีความภาคภูมิใจที่ได้ท าโครงการนี้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ที่ผมได้เข้าเป็นคณะผู้บริหาร และก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุก ๆ ท่าน  ที่ได้ช่วยกัน
ตลอดจนได้รับความร่วมมือในการจัดโครงการก่อสร้างถนนเส้นนี้ได้ส าเร็ จ  และหลังจากโรค
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดหมดไป ส่วนว่าจะมีคนมาวิ่งมากน้อยเท่าไหร่นั้นก็คงไม่เป็นไร ส่วนถ้วย
รางวัลเราก็ได้มอบให้ไปแล้ว และเงินก็ยังอยู่กับทางฝ่ายกอง  และเราคงจะได้มีการด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะได้ท าพิธีเปิดถนนเส้นศรีธาตุ-ท่าคันโทนี้ต่อไป  ส่วนวันที่เราจะท าพิธีเปิด
นั้น ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านก็จะได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดด้วยตัวท่าน
เอง  และหลังจากนั้นผมก็จะได้พาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ลงไปดูพ้ืนที่ ๆ เราขอ
งบสนับสนุนโครงการไฟส่องสว่างโซล่าเซลของถนนเส้นศรีธาตุ-ท่าคันโท  ซึ่งผมคิดว่าโครงการนี้
โอกาสที่จะได้มีมาก เพราะว่าเหลือขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อไปอยู่อีกไม่มาก 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา  

 -ในระเบยีบวาระเรื่องอ่ืน  ๆ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญท่านวิรัส  สาระค า  

นายวิรัส  สาระค า 
สมาชิกสภา 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน    
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ   ผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า มีประชาชนได้น าสุกรเข้า
มาเลี้ยงในชุมชน   ซึ่งหลังจากได้เลี้ยงแล้วมันก็เกิดปัญหาที่ผมได้รับการร้องเรียนมาก็คือกลิ่นมัน
เหม็นมาก  ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเรานั้นได้ลงไปตรวจสอบ 
ตลอดจนหาวิธีการเพ่ือท าการแก้ไข 

นายทองฮวด  สิมพา 
สมาชิกสภา ฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ ส าหรับความเดือดร้อนของกลิ่นขี้หมูส่งกลิ่นเหม็น  เท่าที่ผมได้รับฟัง
จากการร้องเรียน  ตลอดจนผมได้ลงไปตรวจสอบดู มันก็ส่งกลิ่นเหม็นเหมือนกับที่ประชาชนเขา
ร้องเรียนเป็นอย่างนั้นจริง ๆ  ส่วนที่จะถามว่ามีใครเลี้ยงบ้างในแต่ละชุมชน ผมว่าเราทุกท่านในที่
ประชุมแห่งนี้คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าชุมชนไหนมีใครเลี้ยงบ้าง 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในการแก้ไขปัญหา เอาอย่างนี้จะได้ไหมก็คือว่าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมาแจ้งที่เทศบาลเรา  และถ้า
เป็นไปได้ก็คงที่จะมีการรวบรวมรายชื่อมาแจ้งที่เทศบาลเรา แล้วเราก็จะได้มอบหมายให้ทาง
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเรานั้นได้ออกไปส ารวจ  และได้มีการด าเนินการอย่างถูกต้อง หรือท าให้มัน
ถูกต้องตามข้ันตอนในการออกไปปฏิบัติงาน   และเพ่ือให้เกิดความสบายใจ และเพ่ือที่จะไม่ให้ผิด
ใจกันไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายผู้เลี้ยงสุกรและผู้ได้รับความเดือดร้อน  ผมก็จะมอบให้ทางฝ่าย
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขได้ลงไปส ารวจ  และได้หาแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน    
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน  ๆ  ผมเองก็อยากจะเสนอให้กับทางฝ่ายผู้บริหารได้หางบประมาณ  
เพ่ือที่เราจะได้ไปตัดแต่งกิ่งไม้ตรงถนนหลังวัดศรีแก้วอัมพะวันหรือถนนศรีเจริญจนไปถึงถนน
เทศบาล  ๑๕ ถ้าจะให้ทางพนักงานเราไปตัด  ผมว่ามันก็คงไม่เสร็จ เพราะว่าต้นไม้ใหญ่และมีต้น
ไผ่ที่อยู่ข้างถนนนั้นมันขึ้นปรกคลุมถนนไปหมดแล้ว   ถ้าเรามีงบประมาณผมก็อยากให้จ้างรถ
เแบ๊คโฮไปท าเพราะว่าถ้าเราจะใช้เฉพาะแรงงานของคนเรานั้นมันคงท างานไม่ได้ ก็ขอให้ทางคณะ
ผู้บริหารได้พิจารณาหางบประมาณมาเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้    
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ หรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญท่านปราจีน  

นางปราจนี รัตนธรินทร์ 
สมาชิกสภา ฯ 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ดิฉันได้รับเรื่องฝากให้มาถาม เกี่ยวกับเรื่องของเงินออมวันละบาท  ว่า
ขณะนี้มีการด าเนินการไปในแนวทางใด  เพราะเท่าที่เขาได้ทราบข่าวมาก็คือว่ากองทุนมันจะล่ม  
หรือมันเป็นอะไรยังไง มียอดเงินฝากอยู่เท่าไหร่  แล้วผู้ฝากจะได้รับเงินหรือไม่  ถ้าเรามีการ
ประชุมหรือมีการประชาคมภายในชุมชนดิฉันก็อยากจะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเราได้ชี้แจงให้ผู้ที่
เป็นสมาชิกเขาได้ทราบด้วย 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ในเรื่องของโครงการออม
วันละบาทนั้น  จริง ๆ แล้ว  โครงการนี้เทศบาลเราไม่ได้เป็นผู้บริหารเอง เราเป็นเพียงพ่ีเลี้ยง
เท่านั้น  ซึ่งในรูปแบบของเขาจะมีคณะกรรมการ  ตลอดจนการบริหารเงินในส่วนต่าง ๆ  จะเป็น
ในรูปแบบของคณะกรรมการจากทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ  และพวกเราก็คงจะรู้กันอยู่แล้ว
ว่าฐานะรัฐบาลเรานั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยู่บ่อย  ซึ่งเงินที่รัฐบาลเคยสนับสนุนให้มา พอมี
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเขาก็ไม่ได้มีเงินสนับสนุนให้เรามา  อย่างไรก็ตามผมก็ได้แจ้งและให้
แนวคิดต่อประธานและคณะกรรมการ  คือขอให้มีการนัดสมาชิกได้มาร่วมประชุมกัน  และแจ้ง
แนวทางตลอดจนวิธีการในการที่เราจะมีการบริหารไปในทิศทางใดให้สมาชิกได้รับทราบและรับรู้
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน  ส่วนยอดเงินที่มีอยู่ในขณะนี้ ก็จะอยู่ที่ประมาณ  ๗๙๘,๔๖๑  บาท    

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านสมาชิก ท่านสุวิทย์  คุยบุตร 

นายสุวิทย์  คุยบุตร 
สมาชิกสภา ฯ 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ  ผมก็มีเรื่องที่อยากจะให้ทางฝ่ายผู้บริหารได้พิจารณาได้จัดหาไปติดตั้ง
บอก เช่น ป้ายตรงสี่แยก  ป้ายการลดความเร็วในการขับขี่ภายในชุมชน ไฟกระพริบ หรือป้ายบอก
สัญญาณอะไรต่าง  ๆ  เพราะตรงบริเวณสี่แยกมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย ๆ   

นายเฉลียว  ราชาสุข 
รองประธานสภาฯ 

-เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ส าหรับวาระเรื่องอ่ืน ๆ  ผมก็มีเรื่องที่จะเสนอเกี่ยวกับเรื่องของป้ายจราจรเหมือนกันกับทางท่าน 
สุวิทย์  คุยบุตร ได้เสนอ  ซึ่งผมเองก็จะเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องของป้ายบอกทาง ผมว่าตรงบริเวณสี่
แยกนั้น เราควรที่จะมีป้ายบอกทางให้ชัดเจนด้วยว่า ทางไหนเป็นทางเอก หรือทางไหนเป็นทางโท  
เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันถึงจะได้ไม่ยุ่งยากกัน เราจะได้รู้เลยว่าใครถูกใครผิด 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับป้ายบอกทาง ตลอดจน
มีการติดตั้งไฟกระพริบ  และแต่ละสี่แยกที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงนั้นเรากไ็ด้มีการติดตั้งลูกยางแบบ
ลูกระนาดตรงบริเวณสี่แยกเพ่ือให้ลดความเร็วตรงบริเวณสี่แยก หรือแม้แต่ตรงบริเวณสี่แยกเราก็
ได้มีการติดกระจกแบบโค้งไปหมดแล้วนะครับ  หรือมันเกิดการช ารุด เดียวผมก็จะให้ทางฝ่ายงาน
ป้องกันฯ ได้ออกไปส ารวจดูอีกทีหนึ่ง 
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับเรื่องของป้ายต่าง ๆ ผมก็เคยเสนอต่อคณะผู้บริหารไปแล้ว  
และผมกย็ากจะให้ทางกองช่างได้ออกไปส ารวจดูสิว่าเราจะท าเป็นแบบเกาะกลางเหมือนกันกับที่
อยู่ทางอ าเภอกุมภวาปี ตรงหน้าธนาคารกรุงเทพ ถ้าของเราถ้าสามารถท าได้ผมก็อยากจะให้ท า 
เพราะว่าถ้ามันมีเกาะกลางมันก็จะมีการลดความเร็วลง และมันก็จะวิ่งไปเลนใครเลนมันไปแล้ว 
มันก็จะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และอีกเรื่องหนึ่งผมก็เห็นทางฝ่ายของงานป้องกันได้น าไปไปติด 
ตลอดจนได้ไปเขียนลูกศรบอกทางเข้าออกผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดี  แต่อยากจะต าหนิทางฝ่ายงาน
ป้องกัน   ในการติดป้ายนั้น ผมอยากให้ได้ดูด้วยว่าควรที่จะติดแบบไหน  หรือติดในลักษณะใด  
ไม่ใช่ว่าน าไปติด หรือน าไปแขนไว้ตามเสาไฟของตลาดนัด หรือตามแผนเหล็กกั้นของทาง
เจ้าหน้าที่จราจรเขา เวลาเขาปฏิบัติงานเสร็จแล้วเขาก็หามไปเก็บแล้วป้ายของเราก็ติดไปด้วย ก็
ขอให้เจ้าหน้าที่ของเราได้พิจารณาให้ดีกว่านี้หน่อย ว่าสมควรที่จะติดป้ายนั้นไว้ที่จุดไหนดีใน
ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม หรือว่าจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติม  ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาได้เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้  ผมขอปิดการประชุม 
 

เลิกการประชุม  เวลา  ๑๔.๔๐  น. 
 

   (ลงชื่อ)          ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดเทปบันทึกเสียง 
 

                  (  นายสมชาย  สนทาธร  ) 
        สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วตามข้อ ๓๓ แห่ง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
จึงลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                ( นายเฉลียว  ราชาสุข ) 
           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
   (ลงชื่อ)              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  

      (นายสมชาย  สนทาธร  )  
                 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
   (ลงชื่อ)                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

    ( นางปราจีน รัตนธรินทร์ ) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
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การรับรองรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้  สภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อ ๒๔  กรกฎาคม 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 
 
    

 


