
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
สมัยสามัญ สมัยที ่๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันจันทร์ ที่ ๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

................................... 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายวัชรินทร์  โสภิณ ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๒. นายเฉลียว  ราชาสุข รองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๓. นายวิไล  นาแว่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๔. นายวิรัส  สาระค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๕. นายสมัย  พรมรักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๖. นายสัญชัย  บุราโส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๗. นายทองฮวด  สิมพา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๘. นายสุวิทย์  คุยบุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๙. นางพูนมณี  อินทรสด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

๑๐. นางปราจีน รัตนธรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๑๑. นายสมชาย  สนทาธร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี-     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๒ นายอาทิตย์  สายทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๓ นางวัลลภา  ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
๔ นายบรรจง  แก่นค า เลขานุการนายกเทศมนตรี   
๕ นายศรีนวล  มะโรงศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๖ นางศรินยา  จันพลา ปลัดเทศบาลฯ  
๗ นางส าเนียง  รัตนโกเศศ รองปลัดเทศบาลฯ  
๘ นางกุลจิรา  เขตบุญไสย หน.ส านักปลัด  
๙ นางปราณี   วังไฉล ผอ.กองคลัง  

๑๐ นายศักดิ์ชาย  คุณหมั่น ผอ.กองช่าง  
๑๑ นางเมขลา  วิชาโคตร ผอ. กองวิชาการและแผนงาน  
๑๒ นางนิตยา  ต้นค าใบ ผอ.กองการศึกษา  
๑๓ นางสาวยุพาพร  วิชาโคตร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๑๔ นางณัฐชยา  มะธิเกาปะ หน.ฝ่ายอ านวยการ  
๑๕ นางราตรี ชูเรือง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
๑๖ นายปริพัตร  กันภัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
๑๗ พ.จ.อ.กฤติภณ  กัญญาพัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
๑๘ นายสันชาติ  แอบฉิมพลี เจ้าพนักงานธุรการ  
๑๙ นางสาวทิพวรรณ  โสภิณ พนักงานบันทึกข้อมูล  
๒๐ นางสาวเกวลี  เรือกิจ พนักงานธุรการ  
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายแสง  ศรีสวัสดิ์ ประธานชุมชนหมู่ ๑๐  
    

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม  นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ  
ประธานสภาฯ 

- ขอสวัสดี สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกฯ รวมถึงคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ผู้อ านวยการกอง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอต้อนรับฝ่ายปกครอง 
ที่ได้เข้ามาร่วมรับฟังการประชุมสภาวันนี้นะครับ 
 ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ซ่ึง 
ตรงกับ วันจันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กระผมจะขอน าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมด้วย
นะครับเนื่องจากเราล่วงเลยระยะเวลาก าหนดมาพอสมควร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ - เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔   เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจครับ   
ว่ามีข้อแก้ไขหรือไม่  (หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมนะครับ) 

ที่ประชุม  มีมติ รับรอง รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔    
รับรอง  ๑๐ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓               - กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔               - เรื่องท่ีคณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๕               -  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  เรื่อง ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาฯปีงบประมาณ     

พ.ศ.๒๕๖๓   
  เชิญท่านนายกแถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ 
นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

หลักการเหตุผล 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกที่แถลงต่อสภา เป็นการ
สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มี
ความสอดคล้องกับนโยบายที่แถลงไว้ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้อง 
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ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้จ ากัดหลาย
ประการ  โดยการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ตาม
รายละเอียดดังนี้  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี โครงการที่น าไปด าเนินการจ านวน  ๑๔ โครงการ  

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  โครงการที่น าไปด าเนินการ 
จ านวน ๕ โครงการ  

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมี
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โครงการที่น าไป
ด าเนินการ จ านวน ๓๙ โครงการ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โครงการที่น าไปด าเนินการ จ านวน ๘ โครงการ   

๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โครงการที่น าไปด าเนินการ จ านวน ๗ โครงการ 

๖.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ังคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชน โครงการที่น าไปด าเนินการ จ านวน ๒๔ โครงการ 

๗.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
และครุภัณฑ์ต่างๆทีใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน  
สรุปรวมทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ เทศบาลต าบลศรีธาตุได้น าโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา นับได้ว่าสามารถ
ด าเนินการบรรลุตามนโยบายที่ก าหนดไว้ในระดับหนึ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19) ยังมีโครงการต่อเนื่องอีกหลายโครงการที่จะต้องเร่งรัด
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งคณะผู้บริหารของเทศบาลจะได้ก าหนดมาตรการรองรับและปรับ
นโยบายในการด าเนินงานให้สอดคล้อง เหมาะสม เพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลศรีธาตุให้มีความ
เจริญยิ่งขึ้นต่อไป  

ข้อระเบียบกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตร ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

  ขอเชิญรับชมรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปพร้อมกันครับ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕  ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ 
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ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี โดยค าแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ณ ส านักงานเทศบาล”  

       บัดนี้  การปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เมื่อวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ได้ผ่านไปอีกปีงบประมาณหนึ่งแล้ว  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ด้าน โดยมี
โครงการที่ใช้ในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบวัสดุต่างๆ เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลศรีธาตุ  โดยจะขอสรุป
โครงการที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเทคโนโลยี มีโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน  ๑๔ โครงการ เช่น 

        ๑.ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  
ถนนสหพัฒนาพร้อมตีเส้นจราจร เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐บาท 

   ๒.ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  
ถนนเทศบาล ๑  ตอนบน พร้อมตีเส้นจราจรเป็นเงิน๔๙๒,๐๐๐บาท 

   ๓.ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  
ถนนเทศบาล ๑  ตอนล่าง พร้อมตีเส้นจราจร  เป็นเงิน๔๐๒,๐๐๐บาท 

   ๔.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล  ๑๒ เป็นเงิน๔๗๑,๐๐๐บาท 
   ๕.ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  พร้อมฝาปิด  คสล.  ถนนศรีเจริญ  เป็นเงิน

๑๐๓,๐๐๐บาท 
   ๖.ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องวัดน้ าประปาและวางท่อประปา เป็นเงิน๕,๗๓๙บาท 
   ๗.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์บึงค าศรีฝั่งทิศตะวันตก  เป็นเงิน

๔๐๑,๐๐๐บาท 
   ๘.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดฯ หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีนคร  เป็นเงิน ๕๘๘,๐๐๐

บาท 
   ๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังตลาดสดเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เป็นเงิน

๑๖๓,๐๐๐บาท 
   ๑๐.โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายในส านักงานเทศบาลฯ เป็นเงิน๔๙๖,๐๐๐บาท 
   ๑๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน เป็นเงิน๒๙,๙๓๐บาท 
   ๑๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยกันภัยช่วงออกจากถนนศรีธาตุ ๒ –ถนนประชาอุทิศ  

บ้านโคกศรี หมู่ ๔ เป็นเงิน ๑๖๖,๒๒๕.๔๑ บาท 
   ๑๓.โครงการแปรรูปอาหาร  ส่งเสริมโดยใช้เงินนอก 
   ๑๔.โครงการภารกิจถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  ส่งเสริมโดยใช้เงินนอก 

 
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิต

สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  มีโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน ๕ โครงการ  
เช่น 
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   ๑.โครงการเกษตรอินทรีย์    จ านวนที่เบิกจ่าย  ๑๗,๒๕๙ บาท 
   ๒.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค(อาหารคือยา)  จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  

๓๐,๐๐๐ บาท  (สปสช.) 
   ๓.โครงการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชน(ส่งเสริม

โดยใช้เงินนอก) 
   ๔.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ส่งเสริมโดย

ใช้เงินนอก) 
 

   ๕.โครงการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชพ้ืนถิ่น(ใช้งบวัสดุ) 
  ๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  ๓๙  
โครงการ เช่น 

   ๑.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จ านวนที่เบิกจ่าย ๑,๖๔๑,๓๓๙,๙๖ บาท 
   ๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน 
   ๓.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันจ านวนที่เบิกจ่าย  ๓,๑๒๔,๘๘๐ บาท 
   ๔.โครงการสนับสนุนหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จ านวนที่เบิกจ่าย 

๖,๕๑๕,๗๐๐บาท 
   ๕.โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพจ านวนที่

เบิกจ่าย ๑,๔๙๕,๒๐๐บาท 
   ๖.โครงการสนับสนุนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จ านวนที่เบิกจ่าย ๘๔,๐๐๐บาท 
   ๗.โครงการจัดท าแผนชุมชนจ านวนที่เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐บาท 
   ๘.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจ านวนที่เบิกจ่าย ๔๙,๘๗๐บาท 
   ๙.โครงการจัดงานวันและรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆของชาติจ านวนที่เบิกจ่าย ๖,๕๐๐

บาท 
   ๑๐.โครงการอุดหนุนกรรมการชุมชน ตามพระราชด าริฯ ด้านสาธารณสุขจ านวนที่

เบิกจ่าย ๑๘๐,๐๐๐บาท 
   ๑๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานด้านสาธารณสุขแก่อาสาสมัครสาธารณสุข

จ านวนที่เบิกจ่าย ๓๐๐,๐๐๐บาท 
   ๑๒.โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (ไวรัส  พิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก) (งบวัสดุ  

๑๔๗,๕๘๐ บาท) 
   ๑๓.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) (เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ ๑๗๐,๐๐๐ บาท) 
   ๑๔.โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(เงินนอกงบประมาณ) 
   ๑๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(งบ สปสช.) 
   ๑๖.โครงการวันแม่แห่งชาตินักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(เงินนอกงบประมาณ) 
   ๑๗.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการศิลปะดนตรีและด้านอ่ืนๆ(เงินนอก

งบประมาณ) 
   ๑๘.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(งบวัสดุ) 
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๑๙.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ด าเนินการไม่ได้ใช้งบฯ) 

   ๒๐.โครงการปรับปรุงหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(ด าเนินการไม่ได้ใช้งบฯ) 
   ๒๑.โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย(งบวัสดุ) 
   ๒๒.โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา(เงินนอกงบประมาณ) 
   ๒๓.โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(เงินนอก

งบประมาณ) 
   ๒๔.โครงการจัดประชุมผู้ปกครองและออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(เงินนอก

งบประมาณ) 
   ๒๕.โครงการจัดงานวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(เงินนอกงบประมาณ) 
   ๒๖.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม(เงินนอกงบประมาณ) 
   ๒๗.โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน(เงินนอกงบประมาณ) 
   ๒๘.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนฯ(เงินนอก

งบประมาณ) 
   ๒๙.โครงการห้องเรียนอัจริยะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(ทักษะการใช้เครื่องมือ) 
   ๓๐.โครงการฝึกอบรมผู้ปกระกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร(งบ สปสช.) 
   ๓๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอดฯ(งบ สปสช.) 
   ๓๒.โครงการอบรมแกนน าดูแลผู้ป่วยติดเตียง(งบ สปสช.) 
   ๓๓.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้(วัสดุแผ่นพับ) 
   ๓๔.โครงการถนนสายวัฒนธรรม(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 
   ๓๕.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน(ส่งเสริมให้กรรมการเข้ามามี

บทบาท) 
   ๓๖.โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบทบาทสตรี(ให้ความรู้ด้านวิชาการ) 
   ๓๗.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ให้ความรู้ด้านวิชาการ) 
   ๓๘.โครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ(เงินนอกงบประมาณ) 
   ๓๙.โครงการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า

(เงินนอกงบประมาณ) 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ และการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี   มีโครงการ/กจิกรรม  จ านวน  ๘  โครงการ เช่น 
 

   ๑.โครงการจัดงานท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จ านวนที่เบิกจ่าย  ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวนที่เบิกจ่าย ๑๒๙,๔๘๖ บาท 
   ๓.โครงการบายศรีวัฒนธรรมดีศรีอุดรประเพณีทุ่งศรีเมือง จ านวนที่เบิกจ่าย ๕,๐๐๐ 

บาท 
   ๔.โครงการอุดหนุนประเพณีลอยกระทง จ านวนที่เบิกจ่าย ๖๓,๐๐๐ บาท 
   ๕.โครงการวันมาฆบูชา (เงินนอกงบประมาณ) 
   ๖.โครงการวันอาสาฬบูชา (เงินนอกงบประมาณ) 
   ๗.โครงการวันวิสาขบูชา (เงินนอกงบประมาณ) 
   ๘.โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น (เงินนอก

งบประมาณ) 
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  ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน  มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน  ๗  โครงการ เช่น 
   ๑.โครงการส่งตรวจน้ าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เบิกจ่าย ๑๑,๒๕๐ บาท 
   ๒.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า  เบิกจ่าย ๕,๗๕๐ บาท 
   ๓.โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เงินนอกประมาณ) 
   ๔.โครงการบริหารจัดการขยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (เงินนอกประมาณ) 
   ๕.โครงการจัดเก็บและขนส่งแยกประเภทขยะ (เงินนอกประมาณ) 
   ๖.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาสุขใจ (งบวัสดุ) 
   ๗.โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด 

(ด าเนินการโดยไม่ใช้งบ) 
 

  ๖.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ังคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนมี
โครงการตามแผนพัฒนา  มีโครงการ/กิจกรรม  จ านวน ๒๔ โครงการ เช่น 

  ๑.อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ท้องถิ่นอ าเภอศรีธาตุ เบิกจ่าย 
๑๕,๐๐๐  บาท 

  ๒.โครงการส่งเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์   เงินนอกงบฯ 
  ๓.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย  เบิกจ่าย ๔,๗๐๐บาท 
  ๔.โครงการอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติงาน  เบิกจ่าย ๒๗๕,๖๘๐

บาท 
  ๕.โครงการอบรมความรู้กฎหมายส าหรับผู้บริหารสมาชิกสภาฯ   เบิกจ่าย ๑,๖๓๐บาท 
  ๖.โครงการอบรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  เบิกจ่าย ๑,๗๕๐บาท 
  ๗.โครงการส่งเสริมความรู้เพ่ือเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  เบิกจ่าย ๕,๐๐๐บาท 
  ๘.โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาฯ  เบิกจ่าย ๔๘๖บาท 
  ๙.โครงการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการพระพฤติฯ  เบิกจ่าย ๓,๓๔๐บาท 
  ๑๐.โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนส่งโรงพยาบาล  เบิกจ่าย ๙๖,๖๖๐บาท 
  ๑๑.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เบิกจ่าย ๘๑,๓๐๐บาท 
  ๑๒.โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  เบิกจ่าย ๓๒,๓๙๕บาท 
  ๑๓.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  เบิกจ่าย ๑๐,๗๐๐

บาท 
  ๑๔.โครงการขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัย  เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐บาท 
  ๑๕.โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย  เบิกจ่าย ๕๔,๒๐๐บาท 
  ๑๖.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกฯ  เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐บาท 
  ๑๗.โครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ   เบิกจ่าย ๒๒,๕๐๐บาท 
  ๑๘.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ท าลูกระนาด หรือเครื่องหมายต่างๆ บนพื้นที่เสี่ยง  (งบ

วัสดุ) 
  ๑๙.โครงการสงเคราะห์รถเข็นเพื่อคนพิการ  (เงินนอกงบฯ) 
  ๒๐.โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (อบรมไม่ได้ใช้งบฯ) 
  ๒๑.โครงการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ  (ด าเนินการไม่ได้ใช้งบฯ) 
  ๒๒.โครงการจัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ  (ใช้งบ สปสช.) 
  ๒๓.โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจร/ป้ายบอกซอยถนนในเขตเทศบาล  (ใช้งบวัสดุ) 
  ๒๔.โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  (เปิดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม) 
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  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น  
  ๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ  

เบิกจ่าย ๕๑๒,๕๐๐ บาท 
  ๓.ครุภัณฑ์เครื่องมือกู้ภัยระบบไฮโดรลิค  เบิกจ่าย ๔๙๐,๐๐๐บาท 
    ๔.ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ  เบิกจ่าย ๑๔,๓๐๐บาท 
  ๕.ครุภัณฑ์ถังน้ าพลาสติก  เบิกจา่ย ๙,๗๘๐บาท 
  ๖.ครุภัณฑ์ที่ใช้ในส านักงาน   เบิกจ่าย ๑๐๐,๖๐๐บาท 
  ๗.ครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
.  ท่านประธานสภาที่เคารพ   

 
        ทั้งหมดนี้คือผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการ 
บริหารงาน ที่ยึดหลักความโปร่งใส  หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
ที่ตั้งโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวศรีธาตุ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ “ศรีธาตุเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ เชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ดี อนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น” ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วย
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่น
พัฒนาเทศบาลต าบลศรีธาตุให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

   
นายวัชรินทร์  โสภิณ  
ประธานสภาฯ 

- ทั้งหมดคือ รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาฯ ปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๓  ครับ  ก็ถือได้ว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้รับทราบนะครับ 

ที่ประชุม  ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๖       - เรื่องอ่ืนๆ 
นายวัชรินทร์  โสภิณ  
ประธานสภาฯ 

-  ท่านนายกฯ มีเรื่องชี้แจงหรือไม่ครับ 
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  หรือชี้แจงเชิญได้ครับ 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรีฯ  

- เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
               เทศบาลต าบลศรีธาตุ ขอรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 

   ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลศรีธาตุได้ว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการด าเนินการส ารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีธาตุ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลปรับปรุงการด าเนินงานและ
การให้บริการแก่ประชาชน  ซึ่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้น าส่งรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเทศบาลต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัด
อุดรธานี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี๔  ด้าน  ประกอบด้วย 

๑. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
๒. ด้านช่องทางการให้บริการ 
๓. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

รายละเอียดผลการส ารวจ ดังนี้   
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   การประมาณผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลต าบลศรีธาตุ

อ าเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีธาตุอ าเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี ๔ ด้านได้แก่ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามงานที่มาขอรับบริการกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการจ านวน ๔๐๐ คนเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจและ ส าหรับสถิติ ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการหาค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

   ผลการส ารวจพบว่า  
 ๑. ระดับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ ของเทศบาลต าบลศรีธาตุอ าเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานีในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖ ระดับคะแนน ๙ คะแนน เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นราย
ด้าน โดยเรียงตามล าดับร้อยละของความพึงพอใจดังนี้  
  ๑.๑ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒  
  ๑.๒ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกผู้ให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒  
  ๑.๓ ด้านขั้นตอนการให้บริการผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐  
  ๑.๔ ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖  
 ๒. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีธาตุอ าเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี ทั้ง ๔ งานบริการโดยเรียงตามล าดับร้อยละของความพึงพอใจดังนี้ 
  ๒.๑ งานบริการด้านสาธารณสุขผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘  
  ๒.๒ งานบริการด้านกฎหมายผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖  
  ๒.๓ การบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมผู้รับบริการมีความ    
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔  
  ๒.๔ งานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้รับบริการมีความ     
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒ 

   สรุป เทศบาลต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ
ให้ความส าคัญและใส่ใจในงานบริการเป็นอย่างดีควรธ ารงรักษาระดับการบริการที่ดีและยั่งยืน
ไว้ควรพัฒนางานด้านการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ การปรับปรุงงานบริการด้านรายได้หรือภาษีในด้านการบริการ ก็จะสามารถท าให้
ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖ 
ระดับคะแนน ๙ คะแนน    
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ผู้รับรองผลการวิเคราะห์ข้อมูล     
นางเรียรยงค์  ไชยรัตน์                            
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี     
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  กระผมและคณะผู้บริหารก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ช่วยกันดูแลบริการพ่ีน้อง
ประชาชน รวมไปถึงหาทางสมาชิกสภาฯ ด้วยที่ให้การดูแลอยู่ภายนอก และประสานเข้ามาใน
เรื่องท่ีจ าเป็นต้องให้บริการเร่งด่วนก็ขอให้ทุกท่านได้รักษามาตรฐานนี้เอาไว้นะครับ 
 

นายวัชรินทร์  โสภิณ  
ประธานสภาฯ 

- ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ผ่านไปก็คือ การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
บริการประชาชนของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ฟังแล้วก็น่าชื่นใจนะครับส าหรับเจ้าหน้าที่และ     
พ่ีน้องชาวเทศบาลของเราทุกท่านส าหรับระเบียบวาระอ่ืนๆนะครับนายกมีอะไรเพ่ิมเติมอีก
ไหมครับ 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน   ท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้บริหารผู้อ านวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมท่าน 
      กระผมขอแนะน าข้าราชการที่ย้ายเข้ามาใหม่ในช่วงงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องจากว่า
สมาชิกสภาไม่ได้เข้ามาร่วม จึงขอแนะน า ท่านผู้อ านวยการกองช่าง ซึ่งย้ายมาจากเทศบาล
ต าบลท่าคันโท ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ซึ่งเราขาดต าแหน่งนี้มานาน ก็ถือ
ว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ผู้อ านวยการกองช่างเข้ามาท างานกับเราท่านชื่อ นายศักดิ์ชาย คุณหมั่น 
ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ตอบรับนโยบายของคณะผู้บริหาร ถ้าหากท่านสมาชิกสภามี
ความต้องการที่จะขอความร่วมมือจากท่านนะครับก็ให้ประสานเข้ามาโดยตรงก็ได้ ในเรื่องของ
งาน ที่เกี่ยวกับการช่าง เพ่ือให้ท่านได้พิจารณาเบื้องต้นก่อนน ามาปรึกษากับทางผู้บริหาร ก็ขอ
อนุญาตท่านประธานสภา เชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างแนะน าตัวต่อที่ประชุมสภาครับ 

นายศักดิ์ชาย  คุณหมั่น  
ผอ.กองช่าง   

- เรียน  ท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกองทุกกอง 
  กระผมนายศักดิ์ชาย  คุณหมั่น ผู้อ านวยการกองช่าง  กระผมรู้สึกยินดีที่ได้เข้ามาร่วม
งานกับทางเทศบาลต าบลศรีธาตุ กระผมมีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีและสัญญาว่าจะมุ่งมั่น
แก้ไขปัญหาตามนโยบายตามข้อสั่งการที่ท่านนายกได้มีนโยบายเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จะมีเรื่องใดที่ให้ผมได้ร่วมแก้ไข
ปัญหาเพ่ือดูแลพ่ีน้องประชาชนก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข ๐ ๙ ๘ ๑ ๕ ๘ ๙ ๘ ๕ ๕ 
ขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอเพ่ิมเติมอีกเรื่องครับวันพรุ่งนี้คือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จะมีพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราช
พัสดุตามโครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ ซึ่งอธิบดีกรมธนารักษ์ จะเดินทางมามอบสัญญาเช่าด้วย
ตนเอง จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเข้าร่วมต้อนรับท่านอธิบดีที่หอประชุม
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ในเวลาเที่ยงนะครับท่านจะเดินทางมาถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. แต่เราจะ
ไปตอนเที่ยง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจะเดินทางมาเป็นผู้กล่าวต้อนรับท่านอธิบดี ด้วย
ตนเอง กข็อเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญท่านสมาชิกนะครับ  
ท่านใดมีเรื่องจะอภิปรายในวาระเรื่องอ่ืน 

นายเฉลียว  ราชาสุข 
รองประธานสภาฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
  กระผมมีเรื่องที่จะขอ เรียนถามท่านประธานสภาไปยังท่านนายกนะครับ เกี่ยวกับ
โครงการสร้างห้องน้ าภายในเทศบาลของเราครับ เกี่ยวกับโถปัสสาวะ ที่อยู่ด้านข้างของห้องน้ า  
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ติดตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ผมเห็นว่าควรที่จะติดตั้งไว้ ด้านหลังจะเหมาะสมกว่าไหมครับ หรือจะไว้
ด้านทิศเหนือเช่นเดิมผมก็คิดว่าควรจะมีบังอาย และควรที่จะปรับปรุง ให้มีระยะห่างกัน
พอสมควร  ไม่ทราบว่าเรื่องนี้ ทางผู้บริหารมีแนวคิดอย่างไรครับ 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-   ห้องน้ าที่เราได้ก่อสร้างในเทศบาลของเรา ส าหรับตัวอาคารเราก็จะมีการปลูกต้นไม้
เพ่ือบังอาย ก็จะด าเนินการ หลังจากก่อสร้างห้องน้ าแล้วเสร็จก็น่าจะดูดีขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารก็ได้
พิจารณาอยู่ตลอดเวลา ว่าควรจะเพ่ิมเติมจุดไหนอย่างไร 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 
 

 เชิญท่านวิรัส  สาระค า ครับ 
 
 

นายวิรัส  สาระค า 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและผู้อ านวยการกองทุก
ท่านกระผมวิรัส  สาระค า  สมาชิกสภาเขต ๒ กระผมขอแจ้งเรื่อง ความเสียหายของฝายน้ าล้น
บริเวณบึงค าศรีตอนล่าง อยากให้เทศบาลเราเข้าไปดูแลซ่อมแซมฝายน้ าล้นที่ช ารุดเพ่ือให้
สามารถกักเก็บน้ าได้เช่นเดิมเนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูการท านาปรังหลังจากปีใหม่ไปแล้ว อยากให้
ท่านนายกเข้าไปตรวจสอบว่าจะแก้ไขกันอย่างไร ขอฝากท่านประธานสภา  ฉะนั้นแล้ว
หลังจากเราเลิกประชุมแล้วในช่วงบ่าย ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับ โดยเฉพาะ ผอ.กอง
ช่างร่วมกันไปพิจารณาพื้นท่ีที่เราจะท าการซ่อมแซม 
 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ตามที่ท่านวิรัส  สาระค า  ได้แจ้งเรื่องของฝายช ารุดไว้เมื่อการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ก็อยู่
ในห้วงของการใช้งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก็จะให้ทาง ผอ. กองช่าง ได้ไปส ารวจ
และหาแนวทางแก้ปัญหา ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็จะให้ท่านรองนายกฯ ท่าน 
อาทิตย์ สายทอง ได้ชี้แจงครับ 

นายอาทิตย ์ สายทอง 
รองนายกฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภา ท่านนายก และผู้อ านวยการกองต่างๆ  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ  
  ส าหรับ ฝายน้ าล้นบึงค าศรีตอนล่าง ผมพิจารณาแล้วว่ารถตักหน้าขุดหลังของเราก็
สามารถซ่อมแซมได้ รถใหญ่เข้าไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีอุปกรณ์การท าประมง คือยอ ที่
ติดตั้งไว้ข้างทางไม่สามารถเข้าไปได้ โดยได้สอบถามรถบรรทุกดินแล้วนะครับว่าไม่สามารถเข้า
ไปน าดินไปส่งหน้าฝายได้ ส่วนระดับน้ ากย็ังเหมือนเดิมครับ   

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับลงพื้นที่ไปดูสภาพความเสียหายด้วยกันแล้วก็พิจารณาการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จนะครับ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- ผมเห็นด้วย กับท่านวิรัส  สาระค า  ครับ ควรที่จะเป็นโครงการเร่งด่วนนะครับ ส าหรับในเรื่อง
ของการซ่อมแซมฝายน้ าล้น  เนื่องจากว่าใกล้ฤดูกาลปลูกข้าวนาปรังกันแล้ว เพราะนาปรัง 
เป็นรายได้ของชาวอ าเภอศรีธาตุนะครับ ถ้าไม่มีน้ า หรือไม่มีที่กักเก็บน้ า  ฝายเราพังเสียหาย 
เราก็ไม่สามารถท่ีจะเอาน้ าไปท านาปรังได้นะครับ 

 - เชิญท่านทองฮวด  สิมพา ครับ 
นายทองฮวด  สิมพา 
สมาชิกสภาฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภาท่านคณะผู้บริหารและผู้อ านวยการกองรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านนะครับ  
  ผมขอแจ้งผ่านท่านประธานสภาฯ  เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนในถนน
ของเทศบาลบริเวณสี่แยกทางไปศาลาสุขใจนะครับ ซึ่งได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเราไม่มี
ไฟสัญญาณ ควรจะมีไฟสัญญาณเตือนว่าเป็นสี่แยก และอีกจุดก็คือบริเวณ สี่แยกหน้ า
ศาลหลักเมือง และ สี่แยกทางไปบ้านห้วยวังปลาซึ่งตัดกับถนนศรีธาตุ ๑ ซึ่งเคยมีคนตาย  
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ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพ่ีน้องชาวศรีธ าตุของเราก็ เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ควรที่จะรับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกศาลหลักเมืองควรที่
จะมีไฟสัญญาณจราจรแต่เราก็ยังไม่มีใช้  ขอฝากไปทางผู้บริหาร ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ด้วย
ครับ 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสัญญาณไฟจราจรให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้ตอบแทนนะครับ  

นางศรินยา  จันพลา 
ปลัดเทศบาลฯ 

- เรียน  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร  
  ส าหรับเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สัญญาณไฟจราจร ขออนุญาตตอบแทนท่านนายกฯ นะคะ ในส่วนที่ท่านได้กรุณาแนะน า        
ก็เป็นข้อดี แต่ส าหรับการท างานเราจะต้องมีการวางแผนอยากให้มีการจัดท าแผนร่วมกันอยาก
ให้บรรจุสิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในแผนการพัฒนา ถ้าไม่มี ก็จะต้องกลับมาแก้ไขก็จะเป็นการ
เสียเวลา ถ้าเรามีอยู่ในแผนแล้วเราก็จะมีการตั้งประมาณเอาไว้ มีการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและการพัฒนา แนวทางพัฒนาได้อย่างตรงเป้าหมาย จริงๆ แล้วที่ผ่านมาท่าน
นายกก็ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ไปด าเนินการในหลายๆ เรื่อง บาง
เรื่องก็แล้วเสร็จบางเรื่องก็ยังไม่แล้วเสร็จ บางเรื่องก็ได้ด า เนินการประสานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งล่าสุดก็ได้มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลประสานไปยังสถานีต ารวจภูธรศรีธาตุ แต่
บางเรื่องก็ต้องใช้เวลา เราก็ต้องรอ  ส าหรับเรื่องที่ท่านให้ความห่วงใย ก็ให้เสนอแผนเข้ามา 
เรื่องแผนเราก็ไม่จ าเป็นต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้เสนอ สมาชิกสภาที่อยู่ในพ้ืนที่เหล่านั้นก็สามารถ
เสนอเข้ามาได้ หากเรามาพบปัญหาทีหลังและต้องการแก้ไขเพราะไม่มีงบประมาณเราก็ต้อง
โอนงบประมาณในปีที่ผ่านมาเราโอนงบประมาณถึง ๑๒ ครั้ง  ก็ถือว่าเยอะแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับ
ปีที่ผ่านมา การโอนงบประมาณอย่างมากที่สุดก็ไม่ควรที่จะเกิน ๖ ครั้ง ส าหรับประเด็นที่
ห่วงใยส่วนใดที่ท าได้ก็จะรับไว้ด าเนินการขอขอบคุณค่ะ 
 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- เรื่องสัญญาณไฟแดงขอเรียนถามท่านผู้บริหารว่า การติดตั้งสัญญาณไฟแดงนั้น เทศบาล
สามารถติดตั้งเองได้หรือไม่ 

นางศรินยา  จันพลา 
ปลัดเทศบาลฯ 

- กรณีตามที่ท่านได้ เรียนถามท่านผู้บริหาร ขออนุญาตตอบว่า เขาต้องพิจารณาว่า เขตพ้ืนที่ ไม่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเรา หมายถึงเส้นทางดังกล่าวไม่ได้เป็นเส้นทางที่เป็นของเรา ใน
การด าเนินการเราก็ไม่สามารถใช้งบประมาณของเราไปพัฒนาปรับปรุงตรงนั้นได้ ก็จะต้องมี
วิธีการและขั้นตอน เราจะต้องดูในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวข้อง แต่ตามที่ดิฉันได้รับมอบหมายก็
คือการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลรับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบก็จะต้อง
มีการส ารวจปริมาณการจราจรและความเป็นไปได้ในการจัดท าหรือติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
สรุปได้ว่า เมื่อไม่ใช่พ้ืนที่ของเราการใช้งบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม เรื่องเก่า
เราก็ไม่สามารถกระท าได้ 

นางส าเนียง รัตนโกเศศ 
รองปลัดเทศบาลฯ 

- เรียน  ประธานสภา สมาชิกสภาคมคณะผู้บริหาร  
  ส าหรับประเด็นนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเกิดอุบัติเหตุ
จนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นที่บ้านท่าไฮ ซึ่งอีกจุดหนึ่งของเขตเทศบาลเราก็คือทางแยกไปอ าเภอ
ไชยวาน ซึ่งก็จะเป็นการแสดงความมีส่วนร่วมของหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน จึงได้มีการขอข้อมูลมายังเทศบาลเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ แต่เราไม่มีจึงได้
ขอไปยังสาธารณสุขอ าเภอ แต่ยังไม่ได้ตอบหนังสือกลับมา การที่เราจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแขวงการทาง เราก็ต้องรอเวลาและการขอก็ไม่ได้ใช้แค่กระดาษแผ่นเดียวเราก็ 
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จะต้องให้เขารับเอกสารและน าไปพิจารณาเพ่ือจะจัดตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งในการให้ความส าคัญ
ของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการได้ก าหนดให้ความส าคัญกับทางแยกไปอ าเภอไชยวาน ใน
การที่จะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเป็นอันดับ ๑ ของเขตเทศบาล ขอบคุณค่ะ 
 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- ผมก็อยากจะเสนออีก ๑ จุดนะครับก็คือการจัดท าวงเวียนที่บริเวณทางไป บ้านห้วยวังปลา  
ตรงบริเวณสี่แยกตัดกับถนนศรีธาตุ ๑ ควรที่จะเป็นวงเวียนขนาดเล็กมีการใช้ท่อและน า
สัญลักษณ์ประจ าอ าเภอ ไปติดตั้งอย่างเช่นที่อ าเภอกุมภวาปีที่มีรูปลิงบริเวณข้างร้านเซเว่น ก็
จะท าให้ดีขึ้น ก็อยากเสนอเช่นนี้ ลองพิจารณากันดูนะครับฝากไปยังผู้บริหารด้วย 
 

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอบคุณท่านประธานสภานะครับ  ส าหรับข้อเสนอแนะดี ก็ขอให้ทางกองช่างได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ
นะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าสามารถท าได้หรือไม่ถ้าท าแล้วจะมีปัญหาเรื่องของรถบรรทุก
ขนาดใหญ่หรือเปล่า ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสัญจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ควรจะหาวิธีการ
อ่ืน ขอให้กองช่างลองพิจารณาดูและน าเสนอขึ้นมา 
 

นางศรินยา  จันพลา 
ปลัดเทศบาลฯ 

-   ขอน าเรียน  เรื่องการต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายนที่ผ่าน
มา ท่านได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาด ในเรื่องของจังหวัดสะอาด ที่ได้
ก าหนดมาตรการไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งป้ายต่างๆ ในบริเวณตรอกซอกซอยต่างๆ 
และการดูแลความสะอาดตลาดสดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดสด ซึ่งดิฉันได้น าเรียน
ว่าของเรานั้นได้ด าเนินการเกินมาตรฐาน ซึ่งตามมาตรการของตลาดสดน่าซื้อของให้ด าเนินการ
ท าความสะอาดเดือนละ ๑ ครั้งแต่ของเทศบาลต าบลศรีธาตุนั้นเราได้ท า Big cleaning Day 
ในช่วงวันจันทร์ ทุกสัปดาห์ ใน ๑ เดือนมี ๔ สัปดาห์ก็ต้องท าความสะอาดถึง ๔ ครั้ง แต่ความ
สะอาด จะสะอาดหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของเราต้องร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็น
แม่ค้าหรือผู้จับจ่ายใช้สอย ก็จึงขอฝากท่านประธานสื่อไปยังผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ไป
ช่วยกันดูแลรักษา ช่วยกันดูแล ความสะอาด  
  ในเรื่องของรางวัลจังหวัดสะอาดที่เราได้รับรางวัลแล้ว ของเราตอนนี้ที่บ่อขยะ ท่านจะ
เห็นว่า ไฟไหม้บ่อขยะอีกแล้ว แสดงว่า ปลายทางของเรามีขยะ ต้นทางของขยะและการคัด
แยกขยะของเราจึงไม่ได้ผล และได้เดินทางไปรับประทานอาหารกับท่านท้องถิ่นจังหวัดก็จะ 
เห็นถังขยะล้มและมีการคุ้ยเขี่ยของสุนัข ซึ่งจะเห็นได้ว่าขยะนั้นไม่มีการคัดแยก ที่ส าคัญใน
เรื่องของท่อ PVC ที่เราน าเข้าไปเพื่อที่จะติดตั้งที่บ่อขยะ ไม่ทราบเหมือนกันว่าไฟไหม้หมดหรือ
ยังซึ่งก็น่าเป็นห่วงในเรื่องของการจัดการขยะนั้นถ้ามีเวทีการประชุม ก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกัน
ผลักดันเราจะท ายังไงให้ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือช่วยกัน หากบ้านไหนมีต้นแบบหรือเป็น
ต้นแบบก็ควรจะขยายผลจากจุดนั้น ปัจจุบันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้
ความส าคัญในเรื่องของขยะ ฝากทุกท่านช่วยกันผลักดันดูแลเรื่องขยะและการคัดแยกขยะด้วย
ค่ะขอบคุณคะ 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- ขณะนี้เวลาก็ล่วงเลยเวลาเที่ยงมาแล้วนะครับ  หลายท่านอาจจะหิวข้าว 
เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ  กระชับเวลาด้วยครับ 

น.ส.ยุพาพร วิชาโคตร 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

- เรียน   ประธานสภา ตั้งสมาชิกสภาท่านคณะผู้บริหารและผู้อ านวยการกองทุกกอง  
  ขออนุญาตชี้แจงใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาที ค่ะ เรื่องไฟไหม้บ่อขยะนั้น ขอน าเรียนว่า เหตุ
เกิดจากบุคคลภายนอกที่น าขยะมาท้ิงเป็นรถกระบะ  ซ่ึงเป็นขยะนอกเขตและท าการจุดเผาไฟ 
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เรามีพยานบุคคลคือ พนักงานขับรถตักหน้าขุดหลังของกองช่างซึ่งเห็นพฤติกรรมการกระท า
ดังกล่าวแต่ไม่สามารถที่จะติดตามได้ทัน เนื่องจากว่าใช้รถตักหน้าขุดหลังไม่สามารถที่จะ
ติดตามได้ทัน 
  และในส่วนของในชุมชนตอนนี้เรามีการขับเคลื่อนโดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานใน
การขับเคลื่อนการคัดแยกขยะในชุมชนโดยมีกลุ่ม  อสม./กลุ่มสตรี และรวมไปถึงการร่วมกัน
พิจารณาส ารวจการจราจรและการจอดรถ บริเวณสี่แยกหน้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและ - 
สหกรณ์การเกษตรสาขาอ าเภอศรีธาตุ  บริเวณร้านท าเค้ก  ซึ่งในการจอดรถบริเวณปากซอย
ท าให้รถเข้าออกซอยไม่ได้ และ มีการจอด ปิดกั้นการมองเห็นบดบังภูมิทัศน์ในการใช้เส้นทาง 
   เรื่องที่ ๒ ตามที่ สมาชิก อสม.ได้ออกตรวจคัดกรองเบาหวาน มีเยอะที่สุดก็คือชุมชน
ศรีธาตุหมู่ ๑ และ ผู้ป่วยจิตเวชนะคะ เยอะที่สุดที่บ้านค าดีหมู่ ๑๐ อีกเรื่องก็คือปัจจุบันนี้เรามี
จิตอาสาบริบาลจ านวน  ๒ ท่าน ก็มีคุณรุ้งล าพอง  และลูกสาวของคุณอ้อย(ลูกของคุณสมจิตร
บุญครอง)  ๒ ท่านนี้ จะออกไปดูแลผู้ป่วยติดเตียง เดือนละครั้งต่อ ๔ คน ๒ คนก็จะเป็น 
ผู้ป่วย ๘ ราย เป็นเงินที่กรมส่งเสริมฯ จ้าง เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  
  ส าหรับปริมาณการตรวจเบาหวานความดันย้อนคืนไปเรื่องความดันเบาหวาน ๑,๓๐๐ 
กว่าคนนะคะ  ที่ตรวจแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ป่วยความดันเบาหวานก็จะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
  ส าหรับเรื่องขยะปัจจุบันนี้เรามีการ น าขยะอินทรีย์มาท าปุ๋ย เพ่ือจะน าไปใช้ใน
สวนสาธารณะต่างๆ ซึ่งตอนนี้อยู่ที่บริเวณหลังตลาดสด  
  ส าหรับรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนจอสไลด์ ก็จะเป็นการคิดค้นเพ่ือสร้างเป็นสัญลักษณ์
ของการประหยัดกระดาษ ของเทศบาลเรา ซึ่งปัจจุบันนี้การใช้กระดาษก็จะลดน้อยลง
เนื่องจากเราใช้การสื่อสารทางแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือว่าจะเป็น Facebook หรือ 
LINE กลุ่ม ซึ่งเป็นการประหยัดกระดาษได้อย่างดี ส าหรับการใช้กระดาษก็ยังคงไว้เกี่ยวกับ
เอกสารที่เป็นงานด้านกฎหมายงานเอกสารลับ และเอกสารอ่ืนที่อาจจะเป็นความเสียหายต่อ
หน่วยงานราชการหรือส่วนบุคคล ก็ยังต้องคงไว้  ส าหรับงานบันทึกข้อความในหนังสือภายในก็
จะใช้กระดาษรียูสเป็นหลักแต่จะไม่ปั้มค าว่ารียูส  แต่เราจะใช้ตราสัญลักษณ์ที่มีต้นไม้ที่ปรากฏ
บนจอนะคะ  เป็นการปั๊มกระดาษท่ีใช้แล้วอีกด้านหนึ่ง 
  และในเรื่องของขยะนับจากนี้ไปก็จะเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันกับชุมชนในการควบคุม
ปริมาณขยะและรายงานข้อมูลขยะเพ่ือให้ทางผู้บริหารรับทราบ ว่าเราสามารถจัดการได้มาก
น้อยขนาดไหน หลังจากข้อมูลเราพร้อมแล้วก็จะรายงานในที่ประชุมประจ าเดือนอีกครั้ งหนึ่ง
ขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสได้น าเรียนข้อมูลต่อที่ประชุมสภาฯ คะ่ 
 

นายวัชรินทร์  โสภิณ 
ประธานสภาฯ 

- หลังจากนี้ไป ก็ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหาร และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้อง
ขอเชิญทุกท่านร่วมกันลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือแก้ปัญหา การซ่อมแซมฝายน้ าล้นบึงค าศรีตอนล่าง
ด้วยกัน   

  - ส าหรับวันนี้ การประชุมก็ล่วงเลยช่วงเที่ยงมามากแล้วก็ขอปิดการประชุมนะครับขอขอบคุณ
ทุกท่านครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๑๓ น. 

   (ลงชื่อ)          ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดเทปบันทึกเสียง 
 

                  (  นายสมชาย  สนทาธร  ) 
        สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภา 
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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 
 
การรับรองรายงานการประชุม 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้  สภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อการประชุม ...................................  
.......................  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) ข้อ ๓๔ วรรคแรก เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองการประชุมสภาครั้งใดแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
ลงชื่อในรายงานการประชุมนั้น ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายวชัรินทร์  โสภณิ ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
    


