
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่  ๓๐ 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  พรหมสร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีสุข ม.๒    
๓ นางพรธิพา   จงแก่นบุญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเลา   
๔ นายวิเวช  จ าป ี ประธานกรรมการชุมชน ม. ๓  
๕ นายเสถียร  พ่ึงเจริญ ประธานกรรมการชุมชน ม. ๘  
๖ นายนิกร  สาคร ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกศรี ม.๔  

 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑  แจ้งเหตุการนัดประชุมรีบด่วนเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติกันเงิน โครงการจัดซื้อรถพยาบาล

ฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ซึ่งเทศบาลต าบลศรีธาตุยังมีความจ าเป็นที่จะจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ) เพ่ือจัดให้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนน าส่งโรงพยาบาล(หน่วยกู้ชีพ) ในนาม 
“หน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลศรีธาตุ”  ส าหรับให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุและ
หน่วยงานข้างเคียง และมีเงินงบประมาณเพียงพอส าหรับการจัดซื้อในงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงต้อง
นัดประชุมรีบด่วนในวันนี้ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
 -  การประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  

๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  เชิญครับ 
 - มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมฯ หรือไม่  
(-ไม่มี-)  
- ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง....๑๐.......เสียง    งดออกเสียง........๑....เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม  

 (-ไม่มี-) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่ 

๕.๑ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการ
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(จ านวน  ๑ รายการ) (ส านักปลัด)   

นายวัชรินทร์ โสภิณ
ประธานสภา ฯ 

เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา ฯ 

 
 
 



- ๓ – 
 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน     
ผมนายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรี  ผมขอเสนอ  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

                ด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงิน กรณียัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ด้วยหลกัการและเหตุผลดังนี้ 

                   หลักการ 

เทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

ซึ่งมีโครงการที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้นอีก  จึงต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภา
เทศบาลต าบลศรีธาตุ จ านวน  ๑  รายการ  ตามรายละเอียดดังนี้    

       แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
       งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
        หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

๑.โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)    จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐  กิโลวัตต์  รายละเอียดดังนี้  

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน  
๒. ประตูมีด้านหลัง ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก  
๓. มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ าเกลือ  
๔. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์  
๕. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM  ๒๕ วัตต์พร้อมอุปกรณ์  
๖. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง  
๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ  

    (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
    (๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใชม้ือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่  
    (๓) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์  
    (๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง  
    (๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน  
    (๖) ชุดเฝือกลม  
    (๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ  
    (๘) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น  
    (๙) เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้  

     (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑)  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๓๓)  

 
 
 



- ๔- 
 

 เหตุผล 
ด้วยโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  งบประมาณตั้งไว้  จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่สามารถท า
สัญญาได้ทันก่อนห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเทศบาลต าบลศรีธาตุยังมีความจ าเป็นที่จัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)   เพ่ือจัดให้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนน าส่งโรงพยาบาล
(หน่วยกู้ชีพ) ในนาม “หน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบล ศรีธาตุ” ส าหรับให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลศรีธาตุและหน่วยงานข้างเคียง และมีเงินงบประมาณเพียงพอส าหรับการจัดซื้อในงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
ข้อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๔ พ.ศ.๒๕๖๑)  หมวด ๕ การกันเงิน  ข้อ  ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
               กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น  หรือกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
                กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายตามข้อผูกพัน 
               เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการ
หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

ท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ได้ขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมไปแล้ว  และมีสมาชิกสภาท่านใดที่จะ
อภิปราย หรือสอบถามเก่ียวกับโครงการซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เชิญท่านเฉลียว ราชาสุข 

นายเฉลียว ราชาสุข 
รองประธานสภาฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ผมหวังว่าสมาชิกสภาเทศบาลของเราทุกท่านคงจะ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณกันดีแล้ว เพราะว่าเราพ่ึงได้ร่วมประชุมสภาฯ กันไปเมื่อวันที่  
๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาก็คือตอนนี้งบประมาณยังไม่เข้ามา  แต่พอมาวันนี้เงินงบประมาณ
เข้ามาแล้ว ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารก็กลัวว่าเงินงบประมาณที่เข้ามาใหม่นั้นมันจะไม่ทัน ก็เลยต้องขอ
เปิดประชุมสมัยวิสามัญขึ้นอย่างเร่งด่วน เพ่ือขออนุมัติกันเงิน  และผมก็ไม่ทราบว่าในการที่จัดซื้อ
จัดจ้างนั้นเราได้ท าสัญญาแล้วหรือยัง ส่วนเรื่องขอกันเงินไว้นี้ผมเห็นด้วย 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายไพศาล อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมที่คารพทุกท่าน  
ตามท่ีท่านเฉลียว  ราชาสุข  ได้สอบถามว่าเราได้ผู้รับจ้างหรือเราได้มีการท าสัญญาแล้วหรือยัง ก็จะ
ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ ก็คือว่าเรายังไม่ได้ผู้รับจ้าง เนื่องจากเรามีการประกาศหาผู้ที่จะมา
จัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้มาติดต่อซื้อแบบแต่ยังไม่ได้มีการเสนอราคา  ก็เลยยังไม่ได้ท า
สัญญา  ก็เลยเป็นเหตุต้องขอให้มีการกันเงินเอาไว้  เราก็คงจะต้องรีบเร่งด าเนินการหาผู้รับจ้างให้
ได้ เพราะถือได้ว่าเป็นโครงเร่งด่วน   

 
 



- ๕- 
 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออีก เชิญท่านทองฮวด สิมพา  

นายทองฮวด สิมพา 
สมาชิกสภา ฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เช้าร่วมประชุมที่เคารพ
ทุกท่าน  ผมได้ตรวจดูรายละเอียดแล้วไม่เห็นมีรายการของเครื่องตัดถ่างเลย หรือว่าจะไปอยู่ใน
รายการอื่น   

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งรายละเอียดครับ   
 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ก็น าเรียนชี้แจงให้ที่
ประชุมได้รับทราบ ก็คือเรื่องเครื่องมือตัดถ่างนั้น เราได้มีการด าเนินการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไปก่อน
แล้ว และอีกอย่างทางเทศบาลเรานั้นก็ได้มีการอบรมเกี่ยวกับผู้ที่จะออกไปปฏิบัติงานเสร็จไป
เรียบร้อยแล้ว และส าหรับเครื่องตัดถ่างในอ าเภอศรีธาตุก็มีเพียงของเราที่เดียว ส่วนหน่วยงานอ่ืน
เขาก็ยังไม่มี ซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดี และทางโรงพยาบาลศรีธาตุเขาก็ได้ชมว่าหน่วยงานเรามี เครื่องมือที่
ครบพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานได้เลย   ก็เหลือเพียงการที่เราจะจัดซื้อรถพยาบาล (ฉุกเฉิน) 

 
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

 
-ส าหรับเครื่องตัดถ่างของเราได้ท าการจัดซื้อไปแล้ว และก็คงจะใช้งานได้  ถ้ามีแล้วผมตลอดจนทาง
ฝ่ายสมาชิกสภาก็จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอ่ืน หรือให้ประชาชนได้ทราบว่าเทศบาล
เราก็มีเครื่องตัดถ่างและสามารถประสานงานเพ่ือขอความช่วยเหลือมาได้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
สอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านสุวิทย์  คุยบุตร 

 
นายสุวิทย์  คุยบุตร 
สมาชิกสภาฯ 

 
-เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ผมเห็นด้วยกับการกันเงินเพ่ือที่จะซื้อรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน  เทศบาลมีโครงการที่จะซื้ออยู่แล้ว 
ถ้าเราไม่ได้กันเงินเอาไว้เงินนั้นก็จะตกไป ผมจึงเห็นด้วยกับทางผู้บริหารครับ 

 
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

 
-มีสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกไหมครับ   เชิญท่านวิรัส  สาระค า 

นายวิรัส สาระค า 
สมาชิกสภาฯ 

-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ส่วนตัวผมเองผมเห็นด้วยกับเรื่องของการกันเงินไว้เพ่ือที่จะซื้อรถพยาบาล หรือรถพยาบาลกู้ชีพ 
หรือรถฉุกเฉิน  ผมมีเรื่องที่จะสอบถามก็คือว่า ถ้าเรามีรถยนต์กู้ชีพมาแล้ว ผมไม่ทราบว่าเราจะมีคน
ประจ ารถกู้ชีพครั้งละก่ีคน  มีการเพิ่มในส่วนของบุรุษพยาบาลหรือมีพยาบาลประจ ารถด้วยไหม ถ้า
มีจะมีกะระกี่คน และรถที่จะซื้อนั้นมันเป็นรถกระบะตอนเดียว  หรือรถกระบะสองตอน หรือเป็น
อะไรแบบไหน 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภา 

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ให้รายละเอียด 

นายไพศาล  อุกมะ 
นายกเทศมนตรี 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   ตามที่ท่านสมาชิก
สภา ท่านวิรัส  สาระค า ได้สอบถาม ก็คือเราได้มีการอบรมในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะออกไป
ปฏิบัติงานกู้ชีพกันไปแล้วประมาณ ๓๐ ราย  และในปีงบประมาณของปี ๒๕๖๔ นั้นทางเทศบาลก็
ได้มีการตั้งงบประมาณให้ในส่วนของผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าเวรยามประจ ารถยนต์กู้ชีพ ซึ่งจะ
มีการเข้าเวรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ รูปแบบก็คงจะเป็นเหมือนทาง อบต.นายูง ที่เขา
น ามาช่วยสนับสนุนเราในตอนที่เราจัดงานวันวิ่งสองแผ่นดินที่ผ่านมานะครับ 
   

 



- ๖ - 
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภา 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญท่านเฉลียว ราชาสุข ครับ 

นายเฉลียว ราชาสุข
รองประธานสภา 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ส าหรับ
บุคลากรส าหรับหน่วยกู้ชีพผมอยากจะให้มีผู้หญิงด้วย 

นางศรินยา  จันพลา
ปลัดเทศบาล 
 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมสภาที่ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  คือว่าในประเด็นหรือในขณะนี้นั้นเรามีเหตุผล หรือความจ าเป็นที่จะต้องมีการขออนุมัติให้มี
การกันเงินเอาไว้หรือไม่นะคะ ส่วนประเด็นที่ท่านรองประธานท่านเฉลียว  ราชาสุข ท่านได้เรียนถาม
นั้น จริง ๆ แล้วทางเทศบาลเรานั้นก็ได้มีการอบรมในส่วนของบุคลากรผู้ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ไป
แล้ว ตลอดจนเราได้มีการตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๔ ไปแล้ว ซึ่งทางสภาก็ได้มีการผ่านงบประมาณ
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการขอกันเงิน ซึ่งประเด็นที่จะเรียนถามของท่าน
สมาชิกนั้นก็ขอให้อยู่ในประเด็นที่อยู่ในวาระหรือมีข้อสงสัยที่ว่าสมควรให้มีการกันเงินหรือไม่ให้กัน
เงิน อยากจะให้อยู่ในประเด็นนี้นะค่ะ 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภา 

-ครับนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุผลของทางสมาชิกสภา ซึ่งบางเรื่องนั้นทางสมาชิกเราก็ยังไม่เข้าใจและยังไม่
ชัดเจนหรือว่ายังอาจจะไม่เข้าใจในรายละเอียด  ก็เลยอยากจะสอบถามทางท่านนายกหรือทาง
เจ้าหน้าที่ท่ีตั้งงบประมาณไว้เพ่ือที่จะได้พิจารณาประกอบให้เหมะสมกัน จะซื้อหรือไม่นั้น ก็เป็นสิทธิ
ของทางท่านสมาชิกสภานะครับ ซึ่งตามที่ได้มีท่านสมาชิกแต่ละท่านได้มีข้อสงสัยตลอดจนมีข้อ
ซักถามนั้นก็เป็นสิทธิของท่านสมาชิก  จะได้มีการพิจารณาประกอบการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  คือผม
ให้สิทธิสมาชิกแต่ละท่าน อภิปรายหรือสอบถามหรือมีข้อสงสัยอะไรยังไงได้  มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะเสนอ หรือมีเรื่องที่จะสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านปราจีน ครับ 

นางปราจีน รัตนธรินทร ์
สมาชิกสภา 

เรียน  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก
ท่าน  ในวาระนี้ ดิฉันก็เห็นด้วยกับทางคณะผู้บริหารที่ขออนุมัติให้มีการกันเงินในการที่จะขอซื้อ
รถพยาบาล(กู้ชีพ) ดิฉันเห็นว่าเทศบาลของเรานั้นควรที่จะมีรถพยาบาลกู้ชีพ(ฉุกเฉิน) เห็นควรให้มี
การกันเงินเอาไว้ค่ะ 

นายวัชรินทร์ โสภิณ
ประธานสภา 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  (หากไม่มี) สมาชิกสภาท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม  
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม อนุมัติ.....๑๐.....เสียง    ไม่อนุมัติ......-....เสียง   งดออกเสียง....๑....เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง  เรื่องอ่ืนๆ 
นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ขอเชิญ 

นายวิรัส  สาระค า
สมาชิกสภา 
 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก
ท่าน ในระเบียบวาระเรื่อง อ่ืน  ๆ ผมก็จะขอถามทางฝ่ายผู้บริหารก็สืบเนื่องจากเมื่อคราวประชุม
สภาครั้งก่อนนั้นเราก็ได้คุยกันแล้วส าหรับการแก้ไขปัญหาของบึงค าศรีตอนล่างของเรา ที่มีน าไหลกัด
เซาะคันน้ าขาด ซึ่งท าให้ไม่สามารถจะกักเก็บน้ าเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งได้  และตอนนี้น้ าก็ได้ลดลงและ
แห้งเกือบจะหมดแล้ว ซึ่งถ้าเราไม่รีบด าเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว เราจะไม่มีน้ าให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ และปัญหาการขาดแคลนน้ าก็จะตามมา  และที่ถนนเทศบาลซอย ๔ ตอนล่างสุด ช่วง
รอยต่อระหว่างชุมชนค าดีกับชุมชนป่าเลา  และตรงที่ถนนเทศบาล ๕ ตรงช่วงบริเวณหลังบ้านของ
ผู้ช่วยนางพิมพร  ซึ่งตรงบริเวณนั้นมันจะต่ ากว่าทุกที่  ก็ขอฝากทางฝ่ายผู้บริหารได้รีบไปด าเนินการ
ไปแก้ไขให้โดยด่วนด้วย 

 



- ๗ - 
นายวัชรินทร์ โสภิณ
ประธานสภา 
 

-ตามท่ีท่านสมาชิกสภา ท่านวิรัส  สาระค า  ท่านได้เสนอให้รีบด าเนินการแก้ไขก็จะมีอยู่ ๒ จุด  ซึ่ง
ผมเองก็ได้ลงดูแล้ว และก็ได้คุยกันว่าเราจะเอาดินหรือเอาหินลูกรังไปถมปิดเลยจะได้หรือไม่  และอีก
จุดหนึ่งที่หลังบ้านของทางผู้ช่วยพิมพร  ผมก็ได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านมาเหมือนกันว่ามัน
อุดตันและมีน้ าขังและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านแถวนั้น ก็ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อ
ข้อสอบถามของท่านวิรัส  สาระค า  เชิญครับ 

นายไพศาล อุปมะ
นายกเทศมนตรี 
 

เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ตามที่ท่านวิรัส 
ได้สอบถามทั้งสองแห่งก็คือ เราจะรีบด าเนินการภายในห้วงของเดือนตุลาคม  ส่วนที่เราจะได้เร่งรีบ
ด าเนินการก็คือในส่วนที่คันกั้นน้ ามันขาด  ทางผู้บริหารก็จะได้ให้ทางฝ่ายช่างได้รีบเข้าไปส ารวจอีก
ครั้งหนึ่ง  ยังไงแล้วก็จะได้รีบด าเนินการให้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนของปีงบประมาณใหม่นี้  เราก็จะได้รีบ
น าเอาดินเข้าไปถมเพ่ือที่จะแก้ไขให้โดย ทั้งนี้ก็ต้องรอดูเงินของงบประมาณว่าจะมีเข้ามาหรือไม่ 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภา 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 

นายสุวิทย์  คุยบุตร
สมาชิกสภา 

เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ใน
ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ก็เป็นเรื่องเดิม  ๆ ตามที่ชาวบ้านเขาได้ขอความอนุเคราะห์ในการช่วยตัด
ต้นไม้ ไม่ทราบว่าตอนนี้นั้นทางเทศบาลเรานั้นได้มีการด าเนินการไปครบตามที่ได้มีประชาชนมาขอ
ความอนุเคราะห์หมดแล้วหรือยัง  คือชาวบ้านเขาฝากให้ผมมาช่วยถาม เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงคิว
เขาเสียทีเพราะว่าเขาขอมานานมากแล้ว   

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภา 

มีสมาชิกสภา หรือท่านใดที่จะเสนอแนะ หรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญท่านรองอาทิตย์ สายทอง 

นายอาทติย์ สายทอง
รองนายกฯ 

 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ในระเบียบวาระ
เรื่องอ่ืน ๆ ผมก็จะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ  สืบเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  กันยายน ๒๕๖๓  ที่
ผ่านมา ผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกได้เข้าไปร่วมรับรางวัลเกียรติคุณส าหรับรางวัลผลการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนจังหวัดสะอาด  ซึ่งเขาก็มีการแบ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดขนาด
เล็ก ซึ่งตามภาพรวมแล้วจังหวัดขนาดใหญ่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดที่สะอาดที่สุดเป็นการแข่งขัน
กันในระดับประเทศอันดับที่ได้หนึ่งก็คือจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจังหวัดขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลชนะเลิศใน
ครั้งนี้ก็คือ จังหวัดล าพูนได้ติดต่อกันมาแล้ว ๓ ปี  ท่านก็ยังบอกฝากมาว่าถ้าท่านยังอยู่ท่านจะท าให้
จังหวัดอุดรธานีเราให้ได้รับรางวัลติดต่อกันเหมือนกับทางจังหวัดล าพูน 

นายวัชรินทร์ โสภิณ
ประธานสภา 
 

ก็ขอแสดงความยินดีกับทางจังหวัดอุดรธานีของเราด้วยนะครับ ส าหรับเทศบาลเราก็ถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของจังหวัดอุดรธานีเราเหมือนกันที่เราได้รับรางวัล  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับใน
ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ เชิญท่านปลัด 

นางศรินยา  จันพลา
ปลัดเทศบาล 
 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมที่ทรง
เกียรติ ดิฉันนางศรินยา  จันพลา ปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภา 
ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมได้รับทราบ หลังจากท่ีดิฉันกับท่านรอง
นายกเทศมนตรีท่านวัลลภา  ระบาเลิศได้เข้าร่วมด้วย และในวันนั้นท่านท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ได้
เข้าร่วมประชุมสันนิบาตจังหวัดอุดรธานีด้วย  ซึ่งท่านก็ได้ขอบคุณในการท างานของท้องถิ่นได้มีการ
ช่วยกันในการท างาน ซึ่งก็มีอยู่หลายงาน  
-เรื่องแรก ก็เก่ียวกับเรื่องของการที่ได้เราได้ช่วยกันท างานในเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙   เรื่องท่ีสอง ก็เป็นเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เรื่องที่สาม ก็คือเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพันธุ์พืช ซึ่งยังมี อปท. อีกหลาย ๆ แห่งที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และเรื่องของการใช้จ่ายของ
เงินงบประมาณของทางราชการ 

 
- ๘ – 



นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีใครจะเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ในวาระเรื่องอ่ืน ๆ  เชิญท่านปราจีน 

นางปราจนี รัตนธรินทร์ 
สมาชิกสภา 

- เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ  
ก็จะขอพูดเรื่องที่คิดว่าสวนกระแสสักนิดหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้จะเห็นว่ามีขยะประเภทถุงพลาสติกเยอะมาก  
ซึ่งคิดว่ามันอาจจะมากกว่าปีที่ผ่านมา ก็ขอฝากทางฝ่ายผู้บริหารตลอดทั้งกองงานที่เกี่ยวข้องด้วย ได้
ช่วยกันหาวิธีที่จะจัดการเกี่ยวกับขยะพวกนี้เพ่ือที่จะให้มันหมดไป 

น.ส.ยุพาพร วชิาโคตร 
ผอ.กองสาธาฯ 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก
ท่าน  ก็จะขอชี้แจงในประเด็นเรื่องของขยะ ก็ขอเรียนตามตรงก็คือว่าช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ในช่วงของการ
เฝ้าระวังโรคระบาดของโรคไวรัสโควิสอยู่นะค่ะ  ซึ่งทางกองสาธารณสุขเองก็ได้ประชุมและได้ก าชับ
ให้พนักงานรักษาความสะอาดในส่วนของตลาดสดของเราไปแล้ว และได้คุยกับทางเจ้าของสถานที่ก็
คือทางลิสซ่ิงซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ในส่วนของตลาดคลองถม ซึ่งได้ข้อตกลงกันไว้แล้วว่าให้ทางเจ้าของ
ตลาดนั้นห้ามให้มีขยะกองอยู่ในบริเวณหน้าตลาดสดอีก และทางเจ้าของตลาดนั้นจะต้องมีการ
จัดเก็บขยะของเขาเอง  และในส่วนที่ยังมีการจัดการที่ยังไม่เรียบร้อย ทางกองสาธารณสุขก็จะได้รีบ
เขา้ไปด าเนินการ 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภา 

ครับเท่าที่ผมได้สังเกตดูในส่วนของความสะอาดของบริเวณหน้าตลาดสดของเรา ดูแล้วก็สะอาดขึ้น
เป็นระเบียบขึ้น  ไม่มีขยะกองอยู่บริเวณหน้าตลาดสดของเราหรือกองอยู่ตรงบริเวณลานคอนกรีต
เลย ก็ถือว่าดีขึ้นในอีกระดับหนึ่ง ไม่ใช่ว่ารางวัลตลาดติดดาวตัวหนังสือเขียนเอาไว้ตัวโตๆ แต่มีขยะ
กองอยู่ข้างๆ ป้าย  ซึ่งดูแล้วมันก็ไม่น่าดู  ก็ขอให้พวกเรานั้นได้ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์เราไว้ให้ดี
ด้วยและในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ผมก็มีเรื่องที่จะสอบถามก็คือว่ามีชาวบ้านเขาสอบถามผมมาว่า  
ในส่วนของลานตลาดสดของเทศบาลเราที่มีการต่อเติมหลังคาเอาเอง และก็ถือสิทธิ์ในการว่าตัวเอง
นั้นเป็นเจ้าของ  ตลอดจนได้มีการขายสิทธิ์ให้กันก็มี  และอีกเรื่องก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องที่ผมได้
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องป้ายไวนิลหรือป้ายโฆษนาที่ติดอยู่ด้านหลังของหลังคาตลาดสดของเรานั้น        
ไม่ทราบว่ามีท่านใดหรือมีกองงานไหนบ้างแล้ว  หรือได้รับค าสั่งหรือมีการได้มอบหมายให้กองงาน
ไหนบ้างที่จะได้ออกไปส ารวจดูหรือยัง ผมก็ขอฝากพวกเราได้ช่วยเข้าไปดูแลและช่วยไปตรวจสอบ 
และในเรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภา หรือมีท่านใดท่ีจะเสนออีกไหมครับ ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ปกครองมีไหม
ครับเชิญทางผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกศรีครับ   

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  เชิญท่านผู้นิกร สาคร ผู้ใหญ่บ้านโคกศรี 

นายนิกร  สาคร 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ 

-เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร   พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านประธานสภาที่ได้ให้เกียรติให้เข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมสภาในครั้งนี้  ก่อนอ่ืนผมก็ต้องขอขอบคุณแทนลูกบ้านของบ้านโคกศรี ม.๔ ตลอดจน
ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมา คือที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
พนักงานเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาล ตลอดจนประชาชนในทุก ๆ ส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการ
พัฒนาถนนศรีเจริญ  ยาวไปจนสุดถนนเทศบาล ๑๕ ซึ่งตอนนี้ถนนหนทางนั้นก็สามารถใช้งานได้
เหมือนเดิมแล้ว ไฟฟ้าก็สว่างเหมือนเดิม  ไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งมีต้นไม้นั้นปกคลุมไปเต็มถนนซึ่งไม่
สามารถใช้งานได้  ผมและตัวแทนชาวบ้านก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ที่ท่านได้
ให้ความอนุเคราะห์ในการพัฒนาถนนในครั้งนี้  และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมและทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่
อยากจะขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลเราอีกเรื่อง  ก็คือว่าทางหมู่บ้านโคกศรี และศรีเจริญนั้น 
ก็ได้เข้าอบรมในส่วนของ ชุด ชรบ.  เรื่องที่จะขอก็คือ อยากจะได้กระบองไฟ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปฎิบัติงานในชุด  ชรบ.   และเรื่องท่ีควรจะแสดงความดีใจกับทางเทศบาลต าบลศรีธาตุเราอีกเรื่องก็ 

 
 
 



- ๙ - 
นายนิกร  สาคร 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ 

คือ การที่ทางฝ่ายสภานั้นได้มีมติอนุมัติให้มีการกันเงินไว้เพ่ือที่จะได้ซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ ตลอดจน
เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วนโดยเฉพาะเครื่องตัดถ่างนะครับ  ก็คือในการขอซื้อรถยนต์กู้ชีพของ
เรานั้น  ส่วนตัวผมเองแล้วผมว่าเราควรที่จะมีมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเราเป็นเทศบาลแห่งแรกของ
อ าเภอศรีธาตุเรา  แต่ทุกวันนี้ก็เห็นมีตั้งแต่ทางเทศบาลต าบลจ าปีวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อย แต่ตอนนี้
เทศบาลเราก็จะมีรถกู้ชีพใช้ในการที่จะช่วยชีวิตประชาชน 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้า
ร่วมประชุม  ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  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 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับรองรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้  สภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อ ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) ข้อ ๓๔ วรรคแรก เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองการประชุมสภาครั้งใดแล้ว  ให้ประธานสภา
ท้องถิน่ ลงชื่อในรายงานการประชุมนั้น ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายวชัรินทร์  โสภณิ ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
    

 
 

 
 


