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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่  ๒๕  เดือน พฤษภาคม 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 น.ส.ยุพาพร   วิชาโคตร ผอ.กองสาธารณสุข  ฯ  
๙ นางเมขลา   วิชาโคตร ผอ.กองวิชาการและแผน ฯ  

๑๐ นางปราณี    วังไฉล ผอ.กองคลัง  
๑๑ นายธนชัย   ธนสีลังกูร หน.ฝ่ายการโยธา  
๑๒ นางณัฐชยา   มะธิเกาปะ หน.ฝ่ายอ านวยการ  
๑๓ นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ ฯ  
๑๔ นางนิตยา  ต้นค าใบ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๑๕ จ.อ.วีระพงค์  จันทวงษา จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน  
๑๖ พ.จ.อ.กฤติภณ  กัญญาพัน จพง.ธุรการช านาญงาน  
๑๗ นายปรองสิน  โคตะค า นายช่างไฟฟ้าช 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  
๒ นายบุญรวย  วงษ์พร ผช.ผู้ใหญ่บ้านโคกศรี ม. ๔  
๓ นางค าจันทร์   ภูกิ่งหิน ประชาชนหมู่ ๔  
๔ นายเลียง  วงค์กันยา ประชาชนหมู่  ๔  

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - แจ้งประกาศสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  มีก าหนดไม่
เกิน ๓๐ วัน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

- การประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  ประจ าปี ๒๕๖๓   เมื่อ
วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือจะเพ่ิมเติมตรงไหนหรือไม่ (ไม่มี) 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอมติที่ประชุมครับ  ท่านใดรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - รับรอง   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ 

 
เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบในการคัดเลือกหัวข้องาน เพื่อประเมินความพึงพอใจ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
(ส านักปลัด) 
 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ 

นายไพศาล อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 
 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
         ผมนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการ
คัดเลือกหัวข้องานเพ่ือประเมินความพึงพอใจประจ าปี  ๒๕๖๓ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ประกาศ ณ วันที่  ๘   เมษายน  
๒๕๕๘ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ได้ก าหนดให้การคัดเลือกงานเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ขอรับการประเมิน ต้องให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในหรือนอกพ้ืนที่จังหวัดเป็นหน่วยงาน
ส ารวจ ทั้งนี้ ต้องมีการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ อย่างน้อย ๔  งาน   
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นายไพศาล อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 
 

      ๑) งานด้านบริการกฎหมาย (๒)งานด้านทะเบียน (๓)งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง (๔)งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (๕)งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ (๖)งาน
ด้านการศึกษา (๗)งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๘)งานด้านรายได้หรือภาษี (๙)
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (๑๐) งานด้านสาธารณสุข (๑๑) งานด้านอื่นๆ 
ซึ่งเกณฑ์การประเมินได้ระบุให้หัวข้อต่างๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
เหตุผล เนื่องจากแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด   ส าหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   ข้อ ๗.๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และข้อ 

 ๗.๒ ขอบเขตการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตามรายงานการส ารวจที่ปรากฏในข้อ ๗.๑ 
ครอบคลุมภารกิจบริการสาธารณะด้านใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    (  ) โครงสร้างพื้นฐาน  (  ) การศึกษา  (  ) สาธารณสุข (  ) บริการทางสังคมและสวัสดิการ 

    (  ) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร (  ) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 

    (  ) การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน (  ) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    (  ) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี   เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
เทศบาล ประกาศ ณ  วันที่  ๘ เมษายน  ๒๕๕๘   มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ข้อ ๒.๑ 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับการบริการ  พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชนที่มารับการบริการหรือติดต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการประเมิน  โดยการจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกพ้ืนที่จังหวัดเป็นหน่วยส ารวจ     
ด้วยเหตุและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  นายเทศมนตรีจึงขอเสนอญัตติดังกล่าว  เพ่ือให้สภาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุเพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

นายวัชรินทร์   โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะในการคัดเลือกหัวข้องาน เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จ านวน ๔ หัวข้อ  ขอเชิญครับ 

นายสมชาย สนทาธร  
เลขานุการสภาฯ 

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายสมชาย  สนทาธร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอ
หัวข้องานที่จะขอรับการประเมินจ านวน  ๔ หัวข้อ คือ 
๑.งานด้านบริการกฎหมาย  ๒.  งานด้านเทศกิจ หรืองานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   ๓.งานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ๔.  งานด้านสาธารณสุข 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

ขอผู้รับรอง  ๒ ท่าน 

นายสุวิทย์  คุยบุตร 
สมาชิกสภา ฯ 

ผมนายสุวิทย์  คุยบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ขอรับรอง 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
สมาชิกสภา ฯ 

ผมนายสุพัฒน์  ค าย่อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ขอรับรอง 
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นายวัชรินทร์   โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะอีกหรือไม่ (หากไม่มี)  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบในการคัดเลือกหัวข้องาน เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ประกอบด้วย ๔ หัวข้อคือ 

๑.  งานด้านบริการกฎหมาย     ๒.  งานด้านเทศกิจ หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   
๓.   งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   ๔.  งานด้านสาธารณสุข 

 - เห็นชอบ   ๑๑   เสียง  งดออกเสียง  ๑   เสียง 
มติที่ประชุม - เห็นชอบหัวข้องานในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประชาชนของ

เทศบาลต าบลศรีธาตุ ประกอบด้วย ๔ หัวข้อ 
๑. งานด้านบริการกฎหมาย   ๒.งานด้านเทศกิจ หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓.งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ๔.งานด้านสาธารณสุข 

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จ านวน ๑  รายการ (กองการศึกษา) 

นายวัชรินทร์   โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ 

นายไพศาล  อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

            ผมนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้  หลักการ เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        งบ
ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนใช้สาย  ตั้งไว้ 
จ านวน  ๑๕,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนใช้สาย ได้พิมพ์ผิดท าให้
สาระส าคัญเปลี่ยนไป ดังนั้น เพ่ือให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๖๓ ดังนี้ 
       ความเดิม  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนใช้สาย ตั้งไว้ จ านวน  
๑๕,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนใช้สาย มีรายละเอียดดังนี้ 
                  ๑.๑ เครื่องขยายเสียงมีคุณสมบัติดังนี้ 

  - เป็นชุดเครื่องขยายเครื่องระบบสเตอริโอมีก าลังขับรวมไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ วัตต์ (rms) 
 - มีช่องต่อไมโครโฟน ๒ ชุดปรับแต่งเสียงได้อย่างง่าย 
    ๑.๒ ชุดล าโพงมีคุณสมบัติดังนี้ 
        - เป็นตู้ล าโพงแบบ ๒ ทิศทาง 
        - ตู้ท าด้วยไม้หรือพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว 
        -รองรับก าลังขับสูงสุดของเพาว์เวอร์แอมป์ได้ ๑๕๐ Wrms ที่ ๘ โอมห์ 
       - มีขายึดล าโพงท าด้วยเหล็ก     
       - มีชุดล าโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู ่
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นายไพศาล  อุปมะ 
(นายกเทศมนตรี) 

    ๑.๓ ไมโครโฟนชนิดไร้สาย มีคุณสมบัติดังนี้ 
        -ไมโครโฟนเป็นแบบชนิดไร้สายใช้ย่านความถี่ UHF 
        - ตัวไมโครโฟนท างานด้วยแบตเตอรี่ขนาด AA จ านวน ๒ ก้อน 
        - ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน A และ B ได้อย่างอิสระ 
        - มีไมโครโฟน ๒ ตัว 
        -ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๑ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  หน้า ๑๓๙) 

       ความใหม่  ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย ตั้งไว้ จ านวน  ๑๕,๐๐๐.-บาท  เพ่ือ
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย 

๑.๑ เครื่องขยายเสียงมีคุณสมบัติดังนี้ 
- เป็นชุดเครื่องขยายเครื่องระบบสเตอริโอมีก าลังขับรวมไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ วัตต์ (rms) 
- มีช่องต่อไมโครโฟน ๒ ชุดปรับแต่งเสียงได้อย่างง่าย 
        - เป็นตู้ล าโพงแบบ ๒ ทิศทาง 
        - ตู้ท าด้วยไม้หรือพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว 
        -รองรับก าลังขับสูงสุดของเพาว์เวอร์แอมป์ได้ ๑๕๐ W rmsที่ ๘ โอมห์ 
        - มีขายึดล าโพงท าด้วยเหล็ก     
        - มีชุดล าโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู ่
    ๑.๓ ไมโครโฟนชนิดไร้สาย มีคุณสมบัติดังนี้ 
        -ไมโครโฟนเป็นแบบชนิดไร้สายใช้ย่านความถี่ UHF 
        - ตัวไมโครโฟนท างานด้วยแบตเตอรี่ขนาด AA จ านวน ๒ ก้อน 
        - ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน A และ B ได้อย่างอิสระ 
        - มีไมโครโฟน ๒ ตัว 
        -ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๑ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  หน้า ๑๓๙) 

          เหตุผล  อ้างถึง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ กองการศึกษา  
เทศบาลต าบลศรีธาตุ  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย  ตั้งไว้ จ านวน  
๑๕,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนใช้สาย ได้พิมพ์ผิดท าให้สาระส าคัญ
เปลี่ยนไป ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
 ข้อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๙  การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น        
           ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  จึงขอเสนอญัตติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ    
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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นายวัชรินทร์   
โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 

นายเฉลียว  
ราชาสุข 
รองประธานสภา 
ฯ 

นายไพศาล อุป
มะ   
(นายกเทศมนตรี) 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    ทุกท่าน ผมสงสัยว่าตรงเหตุผลตรงข้อความ
ใหมท่ าไมถึงยังเป็นข้อความไมโครโฟนไร้สายที่เปลี่ยน 
ใช่หรือไม่ครับ 

- เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    ทุกท่าน  ตามที่ท่านสมาชิกสภา ท่าน
เฉลียว  ราชาสุข ได้สอบถามนั้น เป็นการยกเอาข้อความเดิมตามเทศบัญญัติมาไว้ก่อน ซึ่งตามเทศบัญญัติตัวเก่าได้ใช้ค าว่าไร้สายมา
เปลี่ยนเป็นใช้สาย จึงเป็นที่มาของเหตุผลที่ต้องน าเข้าสู่สภาเพ่ือขออนุมัติขอค าเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจากค าว่าไมโครโฟนไร้สาย จากทางสภาฯ 

นายวัชรินทร์  
โสภิณ 
(ประธานสภาฯ) 
 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  (หากไม่มี)     
- ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓  จ านวน  ๑ รายการ งบประมาณท่ีตั้งไว้จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท      โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบ ๑๑  เสียง ไม่เห็นชอบ......-.....เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง 

-ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   จ านวน  ๑ รายการ (กอง
การศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 
๕ 

เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน  ๑ รายการ  (กอง
สวัสดิการและสังคม)                                                                        

นายไพศาล อุป
มะ   
(นายกเทศมนตรี) 

- เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมนายไพศาล  อุปมะ  นายกเทศมนตรี
ต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 
  หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์/งาน
สวนสาธารณะ  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวประเภทเครื่องตัดหญ้าหน้า  ๔๕/๖๓  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      ข้อความเดิม 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน  ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐.-บาท 
เป็นจ านวนเงิน  ๑๙,๐๐๐.-บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
-ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า  ๑๕  แรงม้า 
-แบบสายสะพาย 
-ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๓๐  ซี.ซี 
-พร้อมใบมีด 
     ข้อความใหม่ 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จ านวน  ๒ เครื่อง ๆ ละ  ๙,๕๐๐  
บาท  เป็นเงินจ านวน  ๑๙,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
-เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า  ๑.๔  แรงม้า 
-แบบสายสะพาย 
-ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๓๐  ซี.ซี 
-พร้อมใบมีด 
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นายไพศาล อุป
มะ   
นายกเทศมนตรี 

            เหตุผล 
เนื่องจากการตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  ในโครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าซึ่งขนาดเครื่องยนต์ไม่ตรงตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงท าให้ไม่มีรายละเอียดประกอบในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวด  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  จึงขอเสนอญัตติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวัชรินทร์  
โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  ๑ รายการ  กอง
สวัสดิการและสังคม  ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะมีข้อเสนอแนะหรืออภิปรายก็ขอ
เชิญ 

นายสุพัฒน์  ค า
ย่อย  
    สมาชิกสภา
ฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ผมนายสุพัฒน์   ค าย่อย  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ ผมมีเรื่องที่จะขอสอบถาม ส าหรับเรื่องญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน  ๒ เครื่อง (กองสวัสดิการและสังคม)  คือผมมีข้อสงสัยว่าเราเปลี่ยนจาก เดิมคือ ๑.๕  
แรงม้า  มาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น  ๑.๔ แรงม้า  แต่ส่วนรายการอ่ืน ๆ คงเหมือนเดิม  คือเราเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนของแรงม้าเท่านั้นใช่
ไหมครับ   

นายไพศาล  
อุปมะ 
นายกเทศมนตรี
ฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามที่ท่านสุพัฒน์  ค าย่อย สมาชิกสภา
เทศบาล  ได้สอบถามในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแรงม้า ซึ่งเดิมนั้นเราได้ก าหนดไว้ที่ ๑.๕ แรงม้า และมาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมาเป็น ๑.๔  
แรงม้า  แต่ในส่วนของราคา หรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ รายละเอียดเหมือนเดิม  ก็เนื่องจากว่ามาตรฐานครุภัณฑ์นั้นเขาได้มีการก าหนดและมี
การเปลี่ยนแปลงในส่วนมาตรฐานใหม่    เราก็เลยต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่เพ่ือให้มันถูกต้องตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ครับ   

นายวัชรินทร์  
โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม  หรือว่าจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านเฉลียว  ราชาสุข 

นายเฉลียว ราชา
สุข 
รองประธานสภา 
ฯ 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ผมนายเฉลียว  ราชสุข  สมาชิกสภา
เทศบาล ส าหรับในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ส าหรับการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  ไม่ทราบว่าเขาได้มีการก าหนดไหมครับในเรื่องของยี่ห้อว่าเราจะต้องซื้อยี่ห้ออะไร  คือผมคิดว่าถ้าเราจะซื้อก็
ควรที่จะซื้อยี่ห้อที่มันดี ๆอย่างเช่นของยี่ฮ้อฮอนด้า เพ่ือความทนทาน และให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน 

นายวัชรินทร์  
โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาท่านใด ที่จะเสนอหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

นางปราจีน รัต
นธรินทร ์
 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางปราจีน  รัตนธรินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  
ดิฉันก็มีข้อสงสัยในเรื่องของค่าแรงม้า ซึ่งจากเดิมเป็น ๑.๕ แรงม้า  และเรามาขอเปลี่ยนแปลงเป็น ๑.๔ แรงม้า  คือการใช้งานนั้นระหว่าง 
๑.๕ แรงม้า กับ ๑.๔  แรงม้านั้น การใช้งานและราคาในการจัดซื้อนั้น  มันมีราคาต่างกันหรือไม่ 
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นายวัชรินทร์  
โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  (หากไม่มี)     
- ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓  จ านวน ๑ รายการ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ซื้อเครื่องตัดหญ้า  (กองสวัสดิการ) โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม 

- เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
-ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   จ านวน  ๑ รายการ (กอง
สวัสดิการและสังคม)                                                                        

         -เนื่องจากการประชุมสภาล่วงเลยเวลาพัก  รับประทานอาหารมามากแล้ว จึงขอพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน 
 -พักรับประทานอาหารกลางวัน- 
-เริ่มประชุมภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี 
๖ 

เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จ านวน  ๑  รายการ  (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายวัชรินทร์ 
โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน ๑ 
รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)       

นายไพศาล  อุป
มะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมนายไพศาล  อุปมะ  นายกเทศมนตรี
ต าบลศรีธาตุ  ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 
                 หลักการ 
     เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  แผนงานสาธารณสุข/งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หน้า  ๓๘/๖๓   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพ่ือจัดซื้อเครื่อง ตัดหญ้า  จ านวน  ๒ 
เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐  บาท  เพ่ือใช้ในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  รายละเอียดดังนี้ 
-ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า  ๑๕  แรงม้า 
-แบบสายสะพาย 
-ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๓๐  ซี.ซี 
-พร้อมใบมีด  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  หน้า  ๑๓๘) 
                ข้อความเดิม 
   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เครื่องตัดหญ้าตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จ านวน  ๒  เครื่อง ๆ ละ  ๙,๕๐๐  บาท  มี
รายละเอียดดังนี้ 
-เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า  ๑๕  แรงม้า 
-แบบสายสะพาย 
-ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๓๐  ซี.ซี 
-พร้อมใบมีด 
     ข้อความใหม่ 
 ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เครื่องตัดหญ้าตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   จ านวน  ๒ เครื่อง ๆ 
ละ  ๙,๕๐๐  บาท   มีรายละเอียดดังนี้ 
-เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า  ๑.๔  แรงม้า 
-แบบสายสะพาย 
-ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๓๐  ซี.ซี 

นายไพศาล  อุป
มะ 
นายกเทศมนตรี 

-พร้อมใบมีด 
   ดังนั้น  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณให้เป็นไปตามรายละเอียดบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
      เหตุผล 
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เนื่องจากการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมารรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้
ตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการเครื่องตัดหญ้า  ในค าชี้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
ปรากฏว่า  ขนาดของเครื่องยนต์มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบในการจัดท างบประมาณ 
และการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ของส่วนราชการ  จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
        ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  จึงขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  ต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวัชรินทร์ 
โสภิณ  
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะอภิปราย หรือว่าจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   

นายสัญชัย  บุ
ราโส 
สมาชิกสภา ฯ 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมนายสัญชัย  บุราโส   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ผมมีข้อสงสัยก็คือว่า ในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้านั้นเราจะต้องมีการระบุไว้ด้วยไหมว่าเป็นเครื่องยนต์แบบกี่
จังหวะเอาไว้ไหมครับ หรือแล้วเราจะซื้อกี่จังหวะหรือว่าเราจะซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้  แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าจะซื้อผมขอแนะน าให้ซื้อยี่ห้อฮอนด้าจะมี
การใช้งานได้ดีและทนทานกว่า  ขอบคุณครับ 

นายสุวิทย์  คุย
บุตร 
สมาชิกสภา ฯ 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ผมนายสุวิทย์  คุยบุตร   สมาชิกสภาฯ  ผม
ก็เห็นด้วยและถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  เพราะเท่าที่ผมได้ยินพนักงานจ้างรายวันของเราได้พูดอยู่บ่อยว่า  
ไม่มีเครื่องตัดหญ้า  แต่ถ้าซื้อแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นได้มีการช่วยกันรักษาดูแล  ตลอดจนให้คอยตรวจเช็คและมีการบ ารุงรักษากันให้ดีด้ วย  
ไม่ใช้ว่าเป็นของหลวงคิดอยากจะใช้ไปท ายังก็ได้ ขอบคุณครับ 

นายไพศาล  อุป
มะ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น รวมทั้งเครื่องตัดหญ้านั้น ผมก็ได้เน้น
ย้ าพนักงานของเราอยู่เสมอว่า ให้มีกองงานผู้รับผิดชอบในการใช้งาน  การจัดเก็บ รวมทั้งการดูแลบ ารุงรักษาให้ชัดเจน  ว่าใคร กองงานไหน
น าไปใช้งาน แล้วใครเป็นคนเก็บรักษา  ก็เพราะว่าเพ่ือที่จะให้ได้เรานั้นได้มีวัสดุส านักงาน  รวมทั้งเครื่องไม้เครื่อง มือให้พร้อมส าหรับการ
ออกไปปฏิบัติงาน   ส่วนเรื่องของการก าหนดยี่ฮ้อนั้นเขาไม่ได้มีการระบุมา แต่ว่าตามวัตถุประสงค์แล้วเราก็จะซื้อเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อฮอนด้า
อยู่แล้ว   

นายวัชรินทร์ 
โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะอภิปราย หรือมีเรื่องที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  (หากไม่มี)  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

 
มติที่ประชุม 

-เห็นชอบมี  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง 
-ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน  ๑  รายการ  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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ระเบียบวาระท่ี  ๗ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

เรื่อง อ่ืน ๆ 
   ๗.๑ แจ้งประกาศเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕) ( เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่  ๒)  ก็ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้ง
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาฯ 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี  

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม   
ทุกท่าน  ผมนายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ ก็จะขอแจ้งประกาศการใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่๒) 
           อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ข้อ  ๒๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๒  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามขั้นตอน  ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้รับการพิจารณา
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่  ๒) เมื่อวันที่  ๗  
พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถ
น าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๔  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  
และน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ  ดังนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
(เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่  ๒)  ได้ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสนับสนุนฯและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  ๘   พฤษภาคม  ๒๕๖๓  จ านวน  ๗  โครงการ
จึงเสนอสภาเพ่ือทราบ  ส าหรับ  ๗ โครงการก็จะมี ดังนี้ 
1.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์บึงค าศรีฝั่งทิศตะวันตก 
2. โครงการก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรี

ธาตุ  ๒  หมู่ที่ ๔,๑๑ 
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไชย

ประสิทธิ์  หมู่ที่ ๘,๙,๑๐ 
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน

เทศบาล ๗  หมู่ที่ ๓,๑๐ 
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน

พิทักษ์สุข  หมู่ที่  ๘,๑๒ 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาอุทิศ  ช่วงออกจากถนน  คสล.เดิม  ยาว

ไปทางทิศตะวันตก บ้านโคกศรี หมู่  ๔ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

-ส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ  หวังว่าทางสมาชิกสภาทุกท่านคงจะเข้าใจ ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้อ่านประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนปลง
ฉบับที่ ๒) มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติม เชิญครับ 
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นายทองฮวด  สิมพา 
สมาชิกสภา ฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
นายทองฮอวด  สิมพา สมาชิกสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ผมก็มีเรื่องที่จะสอบถาม 
และเรียนถามเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เราได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้ว ไม่ทราบว่าขณะนี้ได้มี
การด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เช่น  
- เรื่องท่ี ๑ เรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับรถยนต์กู้ชีพของเรานั้นได้มีการด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหน
แล้ว  
 - เรื่องที่ ๒  เรื่องของป้ายบอกชื่อซอย เพราะว่ามันเกิดการช ารุดอยู่มาก ก็ขอให้ทางกองช่างได้มี
การออกส ารวจป้ายที่มันช ารุดและก็ขอให้ไปด าเนินการแก้ไขด้วย 
- เรื่องที่  ๓  เนื่องจากว่าเราได้มีการท าการก่อสร้างถนนเส้นศรีธาตุ-ท่าคันโท  ซึ่งก็มีประชาชนได้
ไปวิ่งออกก าลังกายซึ่งถ้าเป็นช่วงตอนเช้าก็ดีหน่อย แต่ถ้าว่าช่วงตอนเย็นแทบจะไม่มีที่วิ่งออกก าลัง
กายได้เลย เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจอดรถนั่งกินเหล้ากินเบียร์ตลอดจนเมื่อกินแล้วการทิ้งขยะก็ทิ้งอยู่
เต็มทั้งสองข้างทางเลย และบางทีก็มีการแข่งรถกันด้วย  ผมก็อยากจะฝากทางฝ่ายบริหารหรือทาง
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเรานั้นได้ไปช่วยไปประสานกับทาง สภ.ศรีธาตุของเราและประสาน
จากทาง สภ.ท่าคันโทเขาด้วย ช่วยไปตรวจตราหรือมีการกวาดขันหรือได้มีการไปตรวจสอบดูให้
หน่อย  
 

นายสุพัฒน์  ค าย่อย 
สมาชิกสภาฯ 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ผมสุพัฒน์  ค าย่อย  สมาชิกสภา ในระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ผมก็มีเรื่องที่จะขอสอบถาม ก็จะ
มีเรื่องการก่อสร้างบ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล ผมอยากจะทราบผลการด าเนินงานของเรานั้นไม่ทราบว่าขณะนี้
ไดม้ีการด าเนินการไปถึงไหนแล้ว    
-และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการออกระงับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยมาก  และก็ต้องขอขอบคุณทาง
ฝ่ายงานป้องกันที่มีความพร้อมในการออกระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว 
 

นายสัญชัย  บุราโส 
สมาชิกสภาฯ 

เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
ผมนายทองฮวด  สิมพา  สมาชิกสภา ในระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ผมก็มีเรื่องที่จะขอสอบถาม
และขอความอนุเคราะห์ทางฝ่ายผู้บริหาร  คือว่าถนนเส้นบ้านศรีเจริญและช่วงบ้านโคกศรี มันมี
ต้นไม้ขึ้นบริเวณริมถนนสองข้างทางซึ่งใช้สัญจร  ถ้าทางฝ่ายผู้บริหารพอมีเวลาก็ขอให้ช่วยลงไปดูแล
ด้วยขอบคุณครับ 
 

นางปราจนี  รัตนธรินทร์ 
สมาชิกสภาฯ 

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางปราจีน    
รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล  ในวาระเรื่องอ่ืน ๆ ดิฉันก็จะขอแจ้งให้ที่ประชุมและผู้บริหารได้
ทราบ ก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง  มีชาวบ้านเขาได้แจ้งมาว่าไฟฟ้าส่องสว่างที่ถนนสมศิริไม่ติด
มานานแล้ว  และแถว ๆ บ้านของอาจารย์บุญครองก็ไม่ติด  ก็ขอให้ทางกองช่างเราช่วยออกส ารวจ
และไปท าการแก้ไขให้ใช้งานได้ด้วย 
 

นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภา 

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ หรือเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
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น.ส.ยุพาพร วิชาโคตร 
ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ 

-เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ก็จะขอชี้แจงในประเด็นที่ท่านสุพัฒน์  ค าย่อย ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูลว่าได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว  ก็คือในขณะนี้นั้นเราก็ก าลังท าในขั้นตอนการท า
ประชาวิจารณ์จากหลาย ๆ ชุมชน ที่อยู่ใกล้เคียงที่เขาคิดว่าเมื่อมีการก่อสร้างไปแล้วมันจะเกิด
ผลกระทบในด้านใดหรือในส่วนไหนบ้าง  เพราะเท่าที่ได้ทราบมาก็คือว่าประชาชนเขากลัวว่าเมื่อ
เราสร้างไปแล้วน้ ามันจะไหลไปไหน  หรือจะมีการไหลไปถึงบึงค าอ้อหรือไม่ หรือมันสามารถซึมลง
ไปใต้ดินนั้นได้ลึกสักเท่าไรหรือจะมีความปลอดภัย หรือมีอันตรายหรือมีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้กับ
การก่อสร้างบ่อบ าบัดนี้มากน้อยเพียงใด และประเด็นที่สองนั้นทางสมาชิกสภาจากทาง อบต.     
ศรีธาตุเขารู้สึกว่าทางเขาจะไม่พอใจเพราะในครั้งก่อนที่เราได้มีการไปศึกษาดูงานจากทางจังหวั ด
สกลนครสมาชิกจากทางสภาต าบลนั้นเขาไม่ได้ไปด้วย ก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการประสาน
หรือมีการสื่อสารงานกันผิดพลาดไปนิดหนึ่ง  แต่ในการที่เราจะได้ไปศึกษาดูงานที่อ าเภอนาข่าใน
ครั้งนี้ก็คงจะได้ไปกันหมดครั้งนี้ และในวันพรุ่งนี้เราก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่มาจากหน่วยงานกลาง  ก็คือ
ทางสิ่งแวดล้อมภาค ๙ นั้นได้มาน าเรียนหรือมาชี้แจงให้ประชาชนผู้ที่คิดว่าจะเกิดผลกระทบ ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องของระยะห่างของการก่อสร้างบ่อบ าบัดและเพ่ือที่จะให้เกิดความเข้าใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์   เพราะว่าตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ แล้ว ความห่างจากบ่อประมาณ  ๖ เมตร  ซึ่ง
ทางกองสาธารณสุขฯ คงจะได้รีบเร่งด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก็คงจะประมาณภายในสัปดาห์นี้ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา  

เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้เพ่ิมเติม  เชิญครับ 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
- ผมก็จะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ตามท่ีท่านสมาชิกสภา ได้เรียนสอบถามมา  
- ส าหรับโครงการรถยนต์กู้ชีพ  ตอนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- โครงการห้องเรียนอัจฉริยะก็ก าลังอยู่ในการด าเนินการ 
- โครงการผนังก้ันดินรอบบึงค าศรี ตอนนี้ก็ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

โครงการที่ได้มีการด าเนินการเสร็จแล้ว ก็จะมี 
- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกปูทับคอนกรีต ถนนศรีธาตุ ๑ ทางลงไปศาลาสุขใจ 
- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกปูทับคอนกรีต  ถนนศรีธาตุ ๑ ตอนบน 
- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกปูทับคอนกรีต  ถนนข้างส านักงานเทศบาล 
-     โครงการที่จะท าการซ่อมแซมถนนลูกลัง ก็ได้มอบให้ทางท่านรองอาทิตย์  สายทอง กับทาง
กองช่างเป็นผู้ด าเนินการ  และช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้มอบให้ท่านอาทิตย์  สายทอง กับทางสมาชิก
สภาฯของเราได้น าเอารถตักหน้าขุดหลังของเรานั้น  ได้ออกไปช่วยประชาชนผู้ที่ท านาปลัง  ที่ไม่มี
ทางข้ามส่วนเรื่องของการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงที่มีพายุเข้า  หลัก ๆ แล้วก็คงจะมีอยู่ ๒ 
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านค าดี   ชุมชนป่าเลา ชุมชนศรีสุข    ผมก็ได้รับการรายงานจากทาง
พนักงานเรารวมทั้งจากทางการไฟฟ้าเองว่า  สาเหตุมันก็เกิดขึ้นจากหม้อแปลงไฟฟ้า ส่วนเรื่อง
ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างผมก็ได้ให้ทางกองช่างให้มีการออกส ารวจ และพยายามให้ท างานในเชิงรุก
อยู่แล้ว  เพ่ือแก้ไขให้อย่างรวดเร็ว  ผมก็ขอให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ หรือแต่ละฝ่ายต่าง  ๆ ที่ได้เข้า
ร่วมประชุม  ผมก็อยากจะให้เรานั้นได้เข้าไปในกลุ่มงาน หรือกลุ่มไลน์ของทางเทศบาล  เพื่อจะได้มี 
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นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี 

- การรายงานนั้นได้เร็วขึ้น และคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย 
- และตามที่ท่านสมาชิกสภา ท่านทองฮวด  สิมพา  ท่านได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องการใช้ถนนที่

เชื่อมไปท่าคันโท  ผมก็เห็นเป็นจริงตามท่านสมาชิกาสภาท่านทองฮวด  สิมพา ท่านได้แจ้งมา
ให้เราได้ทราบ  และเรื่องนี้ทาง สภ.ศรีธาตุ หรือจากทางฝั่งอ าเภอท่าคันโท ท่านเองก็คงไม่ได้
นิ่งนอนใจ  ท่านก็ได้มีการหามาตรการและวิธีการที่จะแก้ไขให้อยู่  แต่ยังไงเราก็จะได้น าเข้าที่
ประชุมประจ าเดือนกับทางอ าเภอ หรือเมื่อมีการประชุมหัวหน้าส่วน   

- ส่วนเรื่องที่ทางท่านสุพัฒน์  ค าย่อย  ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ่อบ าบัดหรือบ่อทิ้ง
สิ่งปฎิกูล จริงอยู่ทางสมาชิกสภาฯ ก็ได้ผ่านโครงการให้แล้ว แต่เราก็ต้องมีขั้นตอนอะไรต่าง ๆ 
อีกมากมาย  ซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการท าประชาพิจารณ์  ซึ่งก็ได้มีตัวแทนจากทางที่ว่าการ
อ าเภอศรีธาตุที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายอ าเภอ ซึ่งในการท าการประชาพิจารณ์ก็จะมีอยู่
ด้วยกันหลายส่วน หลายชุมชนและอีกหลาย ๆ หมู่บ้าน ที่คิดว่าถ้าเราได้มีการด าเนินการ
ก่อสร้างไปแล้วนั้นมันจะเกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใด ซึ่งเราจะต้องมีขั้นตอนในการท า
ประชาพิจารณ์นี้ เพราะว่าถ้าท าประชาพิจารณ์ไปแล้วและไม่ผ่านการประเมินหรือไม่ผ่านการ
ท าประชาวิจารณ์แล้วเราก็ไม่สามารถด าเนินการได้ 

- และอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากทางกองสาธารณสุขฯ ว่า ถ้าเขาไม่มีการอนุมัติ หรือเราไปท า
การกดดัน หรือไปบังคับเขาให้เขาเซ็นหรือให้เขาผ่านการประเมิน สิ่งนี้ผมไม่อยากให้พนักงาน
ของเราไปท าในลักษณะนี้  ถ้าเขาไม่เซ็นหรือไม่ผ่านให้ก็ไม่เป็นไร  คือผมไม่ให้ไปบังคับเขา ไม่
ผ่านก็คือไม่ผ่าน  ผ่านก็คือผ่าน  

- ส่วนเรื่องของแนวทางในส่วนของเรื่องการใช้ถนนเส้นศรีธาตุ-ท่าคันโท  ผมก็เห็นด้วยกับทาง
ท่านสมาชิกสภาท่านทองฮวด  สิมพา  ที่ท่านว่าเราจะมีแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ถนน
ร่วมอย่างไร เพ่ือที่ว่าจะได้ให้มันเกิดความเป็นระเบียบ มองดูแล้วดูให้มันสวยงาม ไม่ใช่ว่าเมื่อ
มองไปดูแล้วเห็นแต่เศษขยะเต็มถนนไปหมด  ผมก็มีแนวคิดที่จะได้น าเอาถังขยะไปวางเอาไว้
ตามจุดต่าง ๆ   แต่ผมก็ให้ท าป้ายไปปักไว้อยู่ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด  และผมก็ได้แจ้งให้
ทางกองสาธารณสุขฯ  ไว้แล้วให้ไปวางแผนท าโครงการเพ่ือรักษาความสะอาดหรือเราจะให้
ทางส่วนของพนักงานจ้างรายวันของเรานั้นได้ออกไปเก็บขยะตามถนนเส้นนี้  มีการพัฒนาไป
เก็บเศษขยะตามถนนเส้นนี้  ส่วนเรื่องของการประสานหรือขอความนุเคราะห์ไปยังทาง
เจ้าหน้าที่จากสถานีต ารวจทั้ง ๒ แห่ง  เพราะว่ามันก็เป็นจริงตามที่ทางท่านทองฮวดพูดมา
จริง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัยรุ่นที่ได้มีการแข่งรถ ดื่มเหล้าบริเวณริมถนน ตลอดจนเรื่อง
ของยาเสพติด  แต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะได้หาแนวทางหรือวิธีการที่
จะแก้ไขกัน  และเมื่อมีการประชุมประจ าเดือนในคราวต่อไปผมก็จะได้น าเข้าที่ประชุม
ประจ าเดือนเพื่อที่เราจะได้หาแนวทางหรือวิธีแก้ไขร่วมกัน  

- อีกเรื่องหนึ่ง  ผมก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเรา  ที่ได้เสียสละเวลา
ในการออกไปปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคัดกรองโรค รวมทั้งฝ่ายต่าง ๆ อีกทั้งทาง อสม.ที่
เขาได้ออกไปปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเสาร์และวันอาทิตย์   ที่ได้มีการออกไปดูแลในส่วนของ
ทางตลาด  ในห้วงของการเกิดโรคระบาดโควิค ๑๙ 

- และในส่วนของตลาดคลองถมของเรานั้น  ทางคณะกรรมการก็ได้ให้ทางตลาดคลองถมนั้นก็
ได้มีการผ่อนปรนตามนโยบายจากทางรัฐบาล ซึ่งแต่เดิมเขาจะเปิดทั้งวันจันทร์และก็วันศุกร์ 
ให้เปิดได้เป็นเพียงวันศุกร์วันเดียวไปก่อน  
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นายวัชรินทร์ โสภิณ 
ประธานสภา 

- มีใครจะเสนอ  หรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญท่านปลัดเทศบาล  

นางศรินยา  จันพลา 
ปลัดเทศบาล 

-   เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ผู้อ านวยการกอง  ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านก็จะขอเพ่ิมเติมตามที่ท่านนายกเทศมนตรีของเราได้พูดถึงถนนเส้นศรีธาตุ -        
ท่าคันโท ซึ่งเมื่อเราได้สร้างถนนเสร็จแล้วซึ่งก็มีผู้ใช้สัญจรไปมามากมาย  อีกทั้งมีทิวทัศน์ที่
สวยงาม  ถ้าตามมุมมองของดิฉันแล้วนั้น  ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นเราจะท ากันอย่างไร
ดี  เราจะท ายังไงที่เราจะสร้างหรือปลุกจิตส านึกให้ประชาชนทั้ง ๒ ฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นทางอ าเภอ   
ศรีธาตุเรากับทางฝั่งอ าเภอท่าคันโท  ให้เขาได้มีจิตส านึกในการใช้ถนนร่วมกัน และร่วมมือกัน
อย่างจริงจังแล้ว ดิฉันคิดว่าเราคงจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ยาก 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภา ฯ 

- มีสมาชิกสภาท่านใด จะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทางผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกศรี  นายนิกร  สาคร 

นายนิกร  สาคร 
ผู้ใหญ่บ้านโคกศรี 
 
 
 
 
 
 
นางศรินยา  จันพลา 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางวัลลภา  ระบาเลิศ 
รองนายกเทศมนตรี 

-  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  ท่านคณะผู้บริหาร  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลศรีธาตุ  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ผมก็ต้องขอขอบคุณทางสภาเทศบาลต าบล
ศรธีาตุ คณะผู้บริหาร ที่ได้ให้เกียรติกระผมได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้  ส่วนผมเองก็
มีเรื่องที่จะขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลเรา ก็คือต้นไม้ที่ปลูกอยู่ภายในชุมชนหรือขึ้นอยู่
แถวริมถนนนั้น  เดี๋ยวนี้พอมันโตขึ้นมันก็รกรุงรัง  และพอเวลามีฝนตกผมกลัวมันจะหักทับ
บ้านเรือนหรือทับรถยนต์หรือทรัพย์สินส่วนอ่ืนของประชาชนให้เสียหายได้ ผมก็ขอความ
อนุเคราะห์ผ่านมายังทางสภาเทศบาลเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 
 
-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในระเบียบ
วาระเรื่องอ่ืน ๆ ดิฉันก็จะขอแจ้งและขอประสานงานไว้ล่วงหน้า ก็คือในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  เทศบาลต าบลศรีธาตุเรานั้น ได้รับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนงบประมาณ
ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา งบประมาณที่ได้รับจ านวน  ๑๗๐,๐๐๐  บาทซึ่งส าหรับ
จังหวัดอุดรธานีเรานั้นก็ไม่ได้รับเงินสนับสนุนไปทุกแห่ง ซึ่งก็ถือได้ว่าเทศบาลต าบลศรีธาตุเราโชค
ดีที่ได้รับเงินสนับสนุนในส่วนนี้  ซึ่งตามหลักการแล้วเงินจ านวนนี้เราจะต้องมีการท าสัญญา   ซึ่งก็
คงจะประมาณช่วงเดือน..เขาให้เราสามารถใช้ได้แต่เพียงซื้อวัสดุและถ้าเราไม่ได้มีการด าเนินใด ๆ 
เงินส่วนนี้ก็จะตก..ไปและในส่วนค่าแรงจะไม่มีมาให้  เราจึงไม่สามารถที่จะมีการด าเนินการในการ
จ้างค่าแรงได้จึงเป็นที่มาที่จะได้ขอสละเวลาคนละนิดคนละหน่อย ได้เจียดเวลามาร่วมกัน
ด าเนินการของการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  ส่วนทางชุมชนนั้นเราก็ได้มีการประสานงาน
ไปในเบื้องต้นแล้ว  ส่วนแรงงานหลัก ๆ ก็คงจะเป็นในส่วนของพนักงานทางเทศบาลเรา และก็คง
จะมีทางท่านสมาชิกสภาเป็นผู้ร่วมด าเนินการ 
 
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ส าหรับ
การด าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  ส าหรับเรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นก็คง
จะไม่ยุ่งยากอะไรนัก แต่ดิฉันก็จะขอเพ่ิมเติมซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต เพราะว่าในการประชุมใน
คราวต่อไปก็คงจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคม  ดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะได้มาร่วมประชุมอีกหรือไม่ หรือ
อาจจะหมดวาระหน้าที่ในการเป็นรองนายกก็อาจเป็นได้ ก็จะขอฝากเกี่ยวกับเรื่องของรางระบาย
น้ าด้วย เพราะทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าในขณะนี้นั้น ในส่วนของทางหลวงเขาก็ได้มีการออกมา
ขุดคลองระบายน้ า  ซึ่งเรื่องที่จะขอฝากทางฝ่ายสภาในการท าร่องระบายน้ า  ยิ่งในส่วนของถนน
ณรงค์ราษฎร์ยิ่งไม่มีคลองระบายน้ า  ตลอดจนได้มีการวางแผนหาทางให้น้ ามันมีที่ไหลลงให้ได้ 
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และเรื่องที่เป็นห่วงพวกเราก็คือว่าเทศบาลเรานั้นยังไม่ได้มีการวางผังเมืองเพราะว่าการเป็นเมืองก็
จะต้องมีทางน้ าเราจะต้องมีการก าหนดจุดตลอดจนได้ไปปักหลักแดนเอา ก่อนที่ชาวบ้านเขาจะไป
ถมดินเต็มพ้ืนที่ไปหมด คือถ้าชาวบ้านเขาถมที่ไปหมดปัญหาทางน้ าไหลลงจะเกิดตามมาแน่นอน  
ดิฉันก็มีเรื่องท่ีจะขอฝากที่ประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

 
นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

ผมก็มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่เรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราได้รับค าชมเชยมา  ก็
คือมีประชาชนแจ้งผมมาว่า  เทศบาลเรานั้นมีความสะอาด  มีความเป็นระเบียบ ไม่เหมือนกับ
เทศบาลอ่ืน ๆที่เขาได้ไปพบเจอมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม หรือว่าจะเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติม  ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา
ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ผมขอปิดการประชุม 

 
 
เลิกการประชุม  เวลา  ๑๔.๔๐  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 
 
 
 



~ 16 ~ 
 

 
การรับรองรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้  สภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อ  ๓๐  มิถุนายน 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 
 
    

 
 

 


