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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่  ๒๔  เดือน กุมภาพันธ์ 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  
๖ นางกุลจิรา   เขตบุญไสย หัวหน้าส านักปลัด  
๗ น.ส.ยุพาพร   วิชาโคตร ผอ.กองสาธารณสุข  ฯ  
๙ นางเมขลา   วิชาโคตร ผอ.กองวิชาการและแผน ฯ  

๑๐ นางปราณี    วังไฉล ผอ.กองคลัง  
๑๑ นายธนชัย   ธนสีลังกูร หน.ฝ่ายการโยธา  
๑๒ นางราตรี   ชูเรือง หน.ฝ่ายแผนงาน ฯ  
๑๓ นางปิยะมาศ   อัมมะพะ หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา  
๑๔ นางณัฐชยา   มะธิเกาปะ หน.ฝ่ายอ านวยการ  
๘ นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ ฯ  

๑๕ นางพนารัชต์    ค าถา นักวิชาการคลังช านาญการ  
๑๖ พ.จ.อ.กฤติภณ  กัญญาพัน จพง.ธุรการช านาญงาน  
๑๗ จ.อ.วีระพงค์  จันทวงษา จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน  
๑๘ นางณัฐธยาน์   ด าดี จพง.ธุรการช านาญงาน  

         /ผู้เข้าร่วมรับฟัง... 
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

ล าดับที่         ชื่อ  -  สกุล               ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายนิกร  สาคร ผู้ใหญ่บ้านโคกศรี ม. ๔  

 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - แจ้งประกาศสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่
เกิน ๓๐ วัน 
-  ท่านปรีดา  ดอนจันทร์โคตร  ก านันต าบลศรีธาตุ  ท่านก็ขอเชิญชวนให้ทั้งทางฝ่ายผู้บริหาร  
ท่านสมาชิกสา  ตลอดจนพนักงานเทศบาลของเราทุกท่าน ได้ไปร่วมท าบุญในงานประเพณีบุญ
ประจ าปีของอ าเภอศรีธาตุของเรา  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ก็ขอเชิญทุก
ท่านได้ไปร่วมท าบุญ   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

- การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ประจ าปี ๒๕๖๒  เมื่อ
วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วครับ  
- มีใครจะแก้ไขรายงานการประชุมที่ผ่านมาหรือจะเพ่ิมเติมตรงไหนหรือไม่(ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใด
จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ   ขอมติที่ประชุมครับ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ 

ที่ประชุม รับรอง   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายวัชรินทร์   โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

๓.๑ เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๓  ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ 
- ขอเชิญเลขานุการสภาแจ้งระเบียบต่อที่ประชุมครับ 

นายสมชาย  สนทาธร 
เลขานุการสภาฯ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ 
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยสมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความ
ในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

นายวัชรินทร์  โสภิณ  
 ประธานสภา ฯ 

เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  เราจะมีการก าหนดว่าเราจะก าหนดเป็นกี่
สมัย  และจะก าหนดระยะเวลาเท่าไหร่  เราจะเริ่มกันช่วงไหน  และวันเริ่มต้นของแต่ละสมัย
นั้นคือเมื่อไหร่   เชิญสมาชิกเสนอครับ   
เชิญครับ ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านสุวิทย์  คุยบุตร  เสนอครับ 
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นายสุวิทย์  คุยบุตร 
สมาชิกสภาฯ 

 เรียน ท่านประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสุวิทย์  คุยบุตร สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมเป็น  ๔  สมัย 
๑) สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒   ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๓    เป็นต้นไป   
มีก าหนด ๓๐ วัน 
๒) สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓   ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป    
มีก าหนด ๓๐ วัน  
๓) สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔   ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๓   เป็นต้นไป  
มีก าหนด ๓๐ วัน   
๔) ส าหรับสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ นั้น จะเสนอในระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ต่อไปครับ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ    
ประธานสภาฯ  

-ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย   
สมาชิกสภา ฯ 

- ผมนายสุพัฒน์  ค าย่อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ขอรับรอง 

นายวิรัส  สาระค า    
สมาชิกสภา ฯ 

- ผมนายวิรัส   สาระค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ขอรับรอง 

นายวัชรินทร์  โสภิณ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ถือว่ามติท่ีประชุม  เป็นไปตามที่ท่าน
สมาชิก  ท่านสุวิทย์  คุยบุตร เสนอสมัยประชุมสามัญเป็น ๔  สมัย  

 - เห็นชอบ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง 

มติที่ประชุม - เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ เป็น ๔  สมัย  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน สมัยประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓   ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มี
ก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

๓.๒ เรื่อง การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของ ๒๕๖๔   
ขอเชิญท่านสมาชิกแต่ละท่านได้เสนอเพ่ือก าหนดวันเริ่มประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญสมัย
แรก ของปี พ.ศ.  ๒๕๖๔  เชญิเสนอครับ    

นายสุวิทย์  คุยบุตร  
สมาชิกสภาฯ 

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายสุวิทย์  คุยบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
ขอเสนอก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔  กระผมขอเสนอเป็น  
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป  ไม่เกิน  ๓๐ วัน 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 

นายวิไล  นาแว่น   
สมาชิกสภาฯ 

- ผมนายวิไลนาแว่น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ขอรับรอง 

นายสัญชัย  บุราโส  
 สมาชิกสภาฯ 

- ผมนายสัญชัย  บุราโส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ขอรับรอง 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็น
อย่างอ่ืน   ข้อ ๕.๒  ก็ให้เป็นไปตามที่ท่านสมาชิก ท่านสุวิทย์  คุยบุตร เสนอคือก าหนดเริ่ม
ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔  เป็นต้นไป  ไม่เกิน  ๓๐ วัน   ให้ก าหนดเป็นการ
ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ  สมัยแรกของปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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มติที่ประชุม - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป  ก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน   

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.๒๕๖๓  (ส านักปลัด) 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ   

นายไพศาล  อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
          ผมนายไพศาล  อุปมะ  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามหนังสือ
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง ที่ อด ๘๔๕๐๑/๓๕๓  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านโปร่งได้รับมอบหมายจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอศรีธาตุ  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  
๒๕๖๒  ให้รับผิดชอบและอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอศรีธาตุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในการรับผิดชอบดูแลศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือใช้ในศูนย์ฯ  ซึ่งตั้งอยู่ ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอศรีธาตุ  ที่ว่าการอ าเภอศรีธาตุ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

๑. หลักการ 
             เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓  รายละเอียดดังนี้ 

โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ด าเนินงาน 
หมวด  เงินอุดหนุน  ประเภท  เงินอุดหนุน 
           -อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอศรีธาตุ  เพ่ืออุดหนุนให้แก่เทศบาลต าบลบ้ านโปร่ง    
จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท เพ่ือเป็นสถานที่กลางในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง  ๘  
แห่ง  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  บ ารุงวัสดุ  ครุภัณฑ์  รวมทั้งการจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ส านักงาน  และค่าจ้างพนักงานจ้างเพ่ือปฏิบัติงานในศูนย์  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่  ๑ หน้า  ๖)   

           รวมโอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐  บาท 
            โอนลดงบประมาณ 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน  กีฬาและนันทนาการ 
งบ  ด าเนินงาน 
หมวด  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ 

            -ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย  งบประมาณตั้งไว้จ านวน  
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๑๗๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
ขอโอนลดทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐  บาท 
         รวมโอนลดทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐  บาท  
            ๒.เหตุผล 

             เนื่องจากในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอศรีธาตุ  เพ่ืออุดหนุนให้แก่
เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง 

           ๓.ข้อกฎหมาย 
            ๑.  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ถึงฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ  ๖๗ ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา  ๖๗ (๘)  และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน  
เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว   
            ๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๖๑  หมวด ๗  ข้อ  ๑๙  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เป็นสถานที่กลาง  เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการของประชาชน  การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ส าหรับ
วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าว  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วน
ราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางด าเนินการแทนก็ได้   
              ๓.  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  จึงขอเสนอญัตติโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ต่อสภาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
(ประธานสภาฯ) 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
(สมาชิกสภาฯ) 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  คณะผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ผมนายสุพัฒน์  ค าย่อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ
เขต ๒  คือผมไม่เข้าใจในการขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดของ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสี่วัย ซึ่งมีงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ครั้งแรกจ านวน  
๑๗๐,๐๐๐  บาท แต่ในข้อที่ ๒ เงินในงบประมาณคงเหลือเพียง  ๑๔๐,๐๐๐ บาท และขอ
โอนลดไป ๑๕,๐๐๐ บาท  คือผมไม่เข้าใจก็คือว่างบประมาณที่ตั้งไว้ครั้งแรก  จ านวน  
๑๗๐,๐๐๐  บาท  แต่พอเวลาที่จะมาขอโอนไปตั้งไปเป็นรายการใหม่นั้น ท าไมเงินคงเหลือ
เพียง  ๑๔๐,๐๐๐ บาท ขอให้ชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
(ประธานสภาฯ) 

เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ท่านสมาชิกสภา ท่านสุพัฒน์  ค าย่อย   
ได้สอบถาม 
 

นายไพศาล อุปมะ   
(นายกเทศมนตรี) 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา ฯ  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ก็จะขอชี้แจงในข้อที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสุพัฒน์ ค าย่อย 
ท่านได้สงสัย  ก็สืบเนื่องจากในการตั้งงบประมาณในหมวดของค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาสี่วัย เดิมตั้งงบประมาณไว้  จ านวน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท และทางผู้บริหารได้มีการ
โอนเงินงบประมาณ และมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนงบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  
และเราขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
(ประธานสภาฯ) 
 
 

 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  (หากไม่มี)     
- ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท  
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑  เสียง ไม่เห็นชอบ......-...........เสยีง งดออกเสยีง  ๑  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
(ประธานสภาฯ) 

๕.๑ รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
๕.๒ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) 
เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายไพศาล อุปมะ   
(นายกเทศมนตรี) 

เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ
ทุกท่าน ส าหรับในข้อ ๕.๑ รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  และข้อ ๕.๒   
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) 
ข้อเท็จจริง 
          ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้
น าเสนอผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ถึงร้อยละ  ๙๕.๒๗  โดยคณะกรรมการเห็นควรให้น าเสนอต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือผู้บริหารจะได้น าเสนอต่อสภาทราบต่อไป  ดังนี้ 
๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คิดเป็นค่าเฉลี่ย
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ร้อยละ ๑๗.๘๒ 
๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๑๗.๗๒ 
๑.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีธาตุ  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๗๓  ทั้งนี้
กองวิชาการและแผนงานได้แนบตารางสรุปคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาพร้อมบันทึกนี้ 
          ๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ ๑)  เมื่อวันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๓  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
         ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ (๑๒) (๓)  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
        ข้อ ๒๔   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  และน าไปปฏิบัติ  
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณการ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
         -ส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ  ผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบในระเบียบ
เรื่องอ่ืน ๆ  ก็สืบเนื่องจากว่าตามที่เราได้มีการวางโครงสร้างพ้ืนฐานในปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๓  เอาไว้และสืบเนื่องจากว่าในปัจจุบันในคณะรัฐบาลก็ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติ
งบประมาณ  เราจึงยังไม่สามารถที่จะด าเนินการตามแผนโครงการที่เราได้มีการจัดไว้ใน   
แผนได้   
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นายวัชรินทร์  โสภิณ 
  (ประธานสภาฯ) 

ในวาระเรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม เชิญท่านเฉลียว  ราชาสุข 

นายเฉลียว ราชาสุข  
 (รองประธานสภาฯ) 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ผมนายเฉลียว  ราชาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ  ผม
ก็มีเรื่องที่จะขอสอบถามซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยได้เสนอมาแล้วหลายครั้ง  คือผมอยากจะให้
เทศบาลเรานั้นได้ย้ายเสาธงชาติมาไว้ด้านหน้าส านักงานจะเป็นการดีกว่าหรือเหมาะสมกว่าที่
มันตั้งอยู่หน้าอาคารงานป้องกัน 

นายไพศาล  อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก
ท่านส าหรับในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ  ตามท่ีท่านเฉลียว  ราชาสุข ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
การย้ายเสาธงชาติมาไว้ด้านหน้า  ก็คงจะได้มีการด าเนินการในเร็วๆ นี้ เพราะตอนนี้เราก็
ก าลังรองบประมาณท่ีจะเข้ามาก่อนนะครับ  เพราะว่าตอนนี้นั้นเราก็ได้ใช้งบประมาณของปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน  และเมื่อมีเงินงบประมาณเข้ามาทางฝ่ายผู้บริหารก็จะได้รีบ
ด าเนินการ ขอบคุณครับ 

นายวัชรินทร์ โสภิณ  
ประธานสภาฯ 

ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม หรือว่าจะเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติม  ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละ
เวลาได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ผมขอปิดการประชุม 

เลิกการประชุม  เวลา  ๑๓.๒๐  น.     

   (ลงชื่อ)          ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดเทปบันทึกเสียง 
 

                  (  นายสมชาย  สนทาธร  ) 
        สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภา 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วตามข้อ 
๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
เมื่อวันที่ .      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 ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) ข้อ ๓๔ วรรคแรก เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองการประชุมสภาครั้งใดแล้ว  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่น ลงชื่อในรายงานการประชุมนั้น ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายวชัรินทร์  โสภณิ ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
    

 
 
 


