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-ส าเนา- 
บันทกึรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 

สมยัสามญั สมยัที ่1 ประจ าปี 2563 
วนัจันทร์ ที ่24 เดือน กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2563 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลธาตุทอง (ช้ัน  2) 
------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1.  นายนอ้ย หารอาวธุ ต าแหน่ง    ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง   
2.  นายสวสัด์ิ   บุตะเขียว ต าแหน่ง    รองประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง   
3.    นายสมควร มาลากอง ต าแหน่ง    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
4.  นายสนอง สนธิสมพนัธ์ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 1  
5.  นายสุวรรณ์ ศรีสุภาพ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
6.  นายเอ่ียม บุตรสาลี ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
7.   นายสาโรจน์ หล่าเพชร ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
8.  นางนวนระออง แสวงรัตน์ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
9.   นายสุวทิย ์ วานนท ์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
10.   นายเอลวสิ รัตนประทุม ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายเอ่ียม บุตรสาลี ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 1 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.นายยทุธศาสตร์  วชัรธนาคม      ต าแหน่ง    นายกเทศมนตรี 
2.นายวทิยา         หล่าเพชร  ต  าแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี  
3.นางศิริพรรณ     บุตะเขียว           ต  าแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี 
4. นายนอ้ย   พลเดช   ต  าแหน่ง    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    
5. นางหนูพาด   แก่นสุข  ต  าแหน่ง    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายสุพจน์    ศิลาบุญ  ต  าแหน่ง    ผูอ้  านวยการกองช่าง  
7. พ.จ.อ.เอก   ภูมิพฒันโชติ     ต าแหน่ง    หวัหนา้ส านกัปลดั 
8.นายทศพิธ       ต่ออ านาจ  ต  าแหน่ง   ผูอ้  านวยการกองการศึกษาฯ 
9. นายวทิวสั      เพชรล ้า            ต าแหน่ง    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10.นายนพดล      จานชมพู ต าแหน่ง    นายช่างโยธาช านาญงาน 
11.นางวริากานต ์  กู่ชยัภูมิ          ต าแหน่ง    เจา้พนกังานธุรการ ช านาญงาน 
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เร่ิมประชุมเวลา   09.30  น. 
 
นายสวสัดิ์ บุตะเขียว               เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านฝ่ายบริหาร เจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วมรับ  
(รองประธานสภา)                  ฟังการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2563  
                                         ขณะน้ีไดเ้วลาตามท่ีทางสภาก าหนดแลว้ ก่อนท่ีเราจะเปิดการประชุม 

                               เราเป็นคนไทยนบัถือพระพุทธศาสนาตอ้งสวดมนตไ์หวพ้ระก่อน ขอ                                     
                                         เชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ 

                                           
นายน้อย    หารอาวุธ       ครับท่ีประชุมพร้อมผมขอเปิดการประชุมครับ สวสัดีทางท่านบริหาร 
(ประธานสภาฯ)                     ทุกท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ หวัหนา้ส านกัปลดั เจา้หนา้ท่ีทุกท่าน วนัน้ีเป็น 
                                       วนันดัประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็นสมยัแรก  
                                          ของปี2563 ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
 
ระเบียบวาระที ่ 1          เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ  วนัน้ีไม่มีเร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุม  
(ประธานสภาฯ)   ทราบ เชิญท่านายกเทศมนตรีต าบลธาตุทองครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม      เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านฝ่ายบริหาร เจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วมรับ 
(นายก ฯ)                             ฟัง ในส่วนเร่ืองแจง้ใหท้ราบเร่ืองแรก ทางฝ่ายบริหารมีการสลบัต าแหน่งฝ่าย 
                                         บริหาร คือคุณศิริพรรณ  บุตะเขียว เป็นรองนายกเทศมนตรี และคุณนอ้ย  
                                         พลเดช เป็นท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตั้งแต่วนัท่ี 3 ก.พ. 2563 เป็นตน้มา  
                                         เร่ือง ท่ี 2 ขอสรุป รายได-้รายจ่าย เม่ือวนัท่ี 21 ก.พ.2563 รายไดท้ั้งหมด หมวด 
                                         ภาษีอากร 1,400 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 23,810  
                                         บาท หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น202,733 บาท หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 2,450  
                                         บาท หมวดภาษีจดัสรร 9,039,428 บาท หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  
                                         18,018,820 บาท รวมรายรับ 27,643,121 บาท รายจ่ายรวมทั้งหมด ไม่วา่ 
                                         จะเป็นงบกลาง เบ้ียยงัชีพเงินเดือนต่าง ๆทั้งหมด 22,596,557 บาท รายรับ 
                                         สูงกวา่รายจ่าย 5,046,685 บาท จึงน าเรียนในเร่ืองแจง้ใหท้ราบครับ   
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นายน้อย  หารอาวุธ         ท่านนายกฯไดแ้จง้ใหท้ราบเก่ียวกบัรายรับ-รายจ่าย ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  
(ประธานสภาฯ)                      
 
ระเบียบวาระที ่2       เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่แล้ว   
                                     2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทองสมยัสามญั สมยัท่ี  
                                     4 ประจ าปี 2562 ทางท่านเลขาไดส่้งส าเนารายงานการประชุมใหท้างท่าน 
                                      สมาชิกไดอ่้านทบทวนดูวา่มีขอ้ความใดท่ีจะแกไ้ข ถา้ไม่มีผมขอมติรับรอง 
                                      รายงานการประชุมครับ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ สรุปวา่ผา่น 
                                      นะครับส าหรับรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
 
มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม  
    เห็นชอบ     8  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
    งดออกเสียง  1 เสียง    
 
ระเบียบวาระที ่3                  เร่ืองเพ่ือทราบ  
                                       3.1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ปี ซ่ึงเป็นหนงัสือ  
                                       ติดตามประเมินผล เชิญท่านนายกครับ  
 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
(นายกฯ)                            แผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ้ท่ี 13 วา่ดว้ย 
                                       การจดัท าแผนพฒันาให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซ่ึงไดจ้าการ 
                                       ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อ   
                                       สภาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลติดตาม 
                                       และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผย  
                                       ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิด 
                                       ประกาศไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 30 วนั อยา่งนอ้ยปีละคร้ังภายในเดือน ธนัวาคม ของ 
                                       ทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบดงักล่าวทางฝ่ายวเิคราะห์ก็จะเสนอการ 
                                        ติดตามแผน เชิญฝ่ายวิเคราะห์ครับ    
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นายวทิวสั  เพชรล า้          เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนการติดตาและ 
(นักวเิคราะห์ฯ)                และประเมินผลแผนพฒันา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพฒันา 5 ปี พ.ศ.  
                                        2561-2565 หนา้ท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ยทุธศาสตร์ท่ี 1.  
                                       ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม ท่ีด าเนินโครงการ 23  
                                       โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23 % งบประมาณเบิกจ่าย 20,453,526.70 บาท คิด 
                                       เป็นเป็นร้อยละ 36.90% ยทุธศาสตร์ท่ี 2. ยทุธศาสตร์ธรรมชาติและ 
                                       ส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.14% งบประมาณ 
                                       เบิกจ่าย 102,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46% 3.ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันา 
                                       เศรษฐกิจ ด าเนินการหลกั ๆ 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 1.28% งบประมาณ 
                                       เบิกจ่าย 20,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24% 4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น 
                                       การจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด าเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อย 
                                       ละ 0.52% งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 1,493,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.65% 5.  
                                      ยทุธศาสตร์การพฒันาบริหาร ด าเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
                                      14.77% งบประมาณเบิกจ่าย 862,176 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.94% รวมทั้ง  

                                      5 ยทุธศาสตร์ ท่ีด าเนินโครงการ 45 โครงการคิดเป็นร้อยละ3.31%  
                                      งบประมาณเบิกจ่ายรวม 22,932,042.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.38% หนา้ท่ี  
                                      3 เป็นการติดตามจากแผน 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซ่ึงตวัน้ีเป็นไตรมาสท่ี 4 เป็น  
                                      ไตรมาสสุดทา้ยปีงบประมาณ 2562 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละ 
                                      สังคม  ด าเนินการ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.05% งบประมาณเบิกจ่าย  
                                      6,916,687 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.72% ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ 
                                      ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.30%    
                                      เบิกจ่ายงบประมาณ 46,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.16% ยทุธศาสตร์ท่ี 3   
                                      ดา้น เศรษฐกิจ ซ่ึงไตรมาสสุดทา้ยไม่ไดด้ าเนินโครงการ และยงัไม่ไดมี้การ     
                                      เบิกจ่าย ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
                                      ด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.09% เบิกจ่าย 586,000 บาท คิด 
                                      เป็นร้อยละ 0.94% ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาดา้นบริหาร 7  
                                      โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98 .30 % เบิกจ่าย 145,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 
                                      4.90% รวมทั้งหมดของแผน 5 ปี 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.82 %  
                                      เบิกจ่าย 7,694,997 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.58% หนา้ท่ี 5 แผนการพิจารณา 
                                      การติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา 
                                      ทอ้งถ่ิน 4ปี และ 5ปี ประเด็นการพิจารณารวมทั้งหมด 100 คะแนน หนา้ท่ี   
                                      6 จากท่ีสรุปผลคะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคร้ังท่ี 1    
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                                      วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 สรุปผลคะแนนดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 หนา้ท่ี 6 ขอ้มูลสภาพ 
                                      ทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลธาตุทอง คะแนนเต็ม 160 คะแนน   
                                      ได ้150 คะแนน หนา้ท่ี 7 ล าดบัท่ี 2 การวเิคราะห์สถานภาพและศกัยภาพ  
                                      เตม็ 120 คะแนน ได1้16 คะแนน หนา้ท่ี 8 ล าดบัท่ี 3 ประเด็นพิจารณา 
                                      ยทุธศาสตร์ คะแนนเตม็ 520 คะแนน ได ้495 คะแนน หนา้ท่ี 9 รวมคะแนน 
                                      ทั้งหมด 800 คะแนน คะแนนท่ีได ้761 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.12 %  
                                      หนา้ท่ี 10 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ 
                                      สอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ปี และ5 ปี มีทั้งหมด 5 ประเด็นการพิจารณา  
                                      คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน สรุปคะแนนผลโครงการ หนา้ 11 ดงัน้ี 1. การ 
                                      สรุปสถานการณ์ คะแนนเตม็ 80 คะแนน ได ้76 คะแนน 2. การประเมินผล 
                                      แผนพฒันา 4 ปี ไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ คะแนนเตม็ 80 คะแนน ได7้6  
                                       คะแนน 3.การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ปี ไปปฏิบติัในเชิง 
                                       คุณภาพ คะแนนเตม็ 80 ได ้78คะแนน หนา้ 12 4. แผนงานและยทุธศาสตร์ 
                                       การพฒันา เตม็ 80  
                                      คะแนน ได ้78 คะแนน 5. โครงการพฒันา เตม็ 480 คะแนน ได ้453 คะแนน  
                                      หนา้ 13 รายละเอียดจากประเด็นหนา้ 14 หนา้ 15 รวมคะแนนทั้งหมด 800  
                                      คะแนน ของการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคลอ้งแผนพฒันา 4ปี  
                                       และ 5 ปี รวมทั้งหมด800 คะแนนคะแนนท่ีได ้761 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
                                       95.12 % สรุปความเห็นและขอ้เสนอแนะภาพรวมของคณะกรรมการติดตาม 
                                       และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลธาตุทอง เห็นวา่ควรเร่งรัดใหมี้การ 
                                       ด าเนินโครงการกิจกรรมใหส้ามารถด าเนินการในปีงบประมาณครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ทางหวัหนา้นกัวเิคราะห์ไดแ้จง้ทางสภา 
(นายกฯ)                             ใหท้ราบตามระเบียบและการติดตามแผน 
  
นายน้อย  หารอาวุธ         ทางนกัวเิคราะห์ไดแ้จง้การติดตามและประเมินผลของแผน 4 ปี ซ่ึงคะแนนก็ 
(ประธานสภาฯ)            ใกลเ้คียงคะแนนเตม็ 
 
ระเบียบวาระที ่4                  เร่ืองเพ่ือพจิารณา  
                                       4.1 พิจารณาโอนแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                       2563 หมวดครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน กองการศึกษา                 
                                       4.2 พิจารณาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณปี 2563 กองช่าง 
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                                       4.3 ก าหนดสมยัประชุมสมยัสามญั ปี 2563 และสมยัแรกของปี 2564  
                                       4.4 พิจารณาท ากิจการนอกเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของกองช่าง  
                                       ทั้งหมดมี 4 รายการ เชิญท่านนายกครับ  
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม      เรียนท่านประธานสภาในหวัขอ้ 4.1 พิจารณาโอนแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
(นายกฯ)     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หมวดครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน  
    กองการศึกษา  

หลกัการ 
  เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบัท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543  ขอ้ 27   ซ่ึงการโอนงบประมาณคร้ังน้ี
เป็นอ านาจของสภาทอ้งถ่ิน  

เหตุผล  
  เน่ืองจาก เทศบาลต าบลธาตุทอง มีหนา้ท่ีตาม พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 (และ  
ฉบบัแกไ้ขปัจจุบนั ฉบบัท่ี 13 พ.ศ.2553 ) เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ซ่ึงตั้งไวไ้ม่ตอ้ง  
ตอ้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541   
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบัท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ขอ้ 27  เป็นอ านาจของสภาทอ้งถ่ิน จึงขออนุมติัโอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ และโอน
แกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณประจ าปี 2563 ของ กองช่างและกองการศึกษาฯ  ตามบญัชีโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 และบญัชีโอนแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 รายละเอียด ดงัน้ี  
 
 

          รายการที ่1 (กองการศึกษา) 
 1.โอนไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจง หมวดครุภัณฑ์  

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม เทศบาลต าบลธาตุทอง ขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง       ค  าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หล็กเอกสาร 2 บาน รายละเอียดดงัน้ี 

แผนงาน  การศึกษา 
งาน   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
งบ                             ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภณัฑ์ 
ประเภท   ครุภณัฑส์ านกังาน  

                     รายการ                      ตูเ้หล็กเอกสาร 2 บาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                     งบประมาณอนุมติั          5,000  บาท                  
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ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กเอกสารชนิด 2 บาน ขนาดความ
กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 90 ซม. ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 180 ซม. อยูใ่น
แผนพฒันาหา้ปี (พ.ศ.2561 – 2565) หนา้ 92 ขอ้ 1 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กเอกสารชนิด 2 บาน มีมือจบั
ชนิดบิด มีแผน่ชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน คุณสมบติัตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์เดือนธนัวาคม 2562 อยูใ่น
แผนพฒันาหา้ปี (พ.ศ.2561 – 2565) หนา้ 92 ขอ้ 1 

 
   
2.โอนเงินประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 (หมวดครุภัณฑ์) 

โอนลด 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน งบด าเนินงาน 

หมวด ค่าใชส้อย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
สืบสานวฒันธรรมไทยทอ้งถ่ินประเพณีลอยกระทง งบประมาณอนุมติั  100,000.-  บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน  519.-  บาท โอนลดคร้ังน้ี  500.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลงัโอน    19.-  บาท 

โอนเพิม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์ส านกังาน ตูเ้หล็กเอกสาร 2 บาน งบประมาณอนุมติั 5 ,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 5,000.- 
บาท โอนเพิ่มคร้ังน้ี  500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลงัโอน  5,500.-บาท  

 
  รายการที ่2 (กองช่าง) 
กองช่าง เทศบาลต าบลธาตุทอง ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเขา้ท่ีประชุมสภา สมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2563  
ดงัน้ี 
 1.โอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าใช้สอยเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 
 1.1.โอนลด 
  1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่า
ใชส้อย ประเภท รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว ้50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถว้น) งบประมาณคงเหลือ 50,000 บาท(ห้าหม่ืน
บาทถว้น) จ านวนเงินท่ีขอลดโอน 23,000 บาท(สองหม่ืนสามพนับาทถว้น) งบประมาณคงเหลือหลงัโอน 27,000 บาท บาท (สอง
หม่ืนเจ็ดพนับาทถว้น) 
 
 
 

http://invent.snru.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/1575879243_4697.pdf
http://invent.snru.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/1575879243_4697.pdf
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.หมวดค่าครุภณัฑ ์
1.1.ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
1.1.1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล งบประมาณ 23,000 บาท (สองสาม

พนับาทถว้น) มีคุณลกัษณ์พื้นฐาน ดงัน้ี 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถใน
การประมวล จ านวน 1 หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memmory รวมในระดบั (Level) 
เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 MB 

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลกัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดง

ภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลกั(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
-มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดตั้งภายใน(Internal) หรือภายนอก (External) จ  านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ  านวน

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
-มีช่องต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพในตวั และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21 น้ิว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
-สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n ac ) และ Bluetoonth  

 
 
 
นายน้อย  หารอาวุธ         ทางท่านนายกไดช้ี้แจงเก่ียวกบัการโอนการเปล่ียนแปลงของกองช่างและกอง 
(ประธานสภาฯ)           การศึกษา ใหท้างสภาไดท้ราบ ขอใหท้างท่านสมาชิกไดอ้ภิปรายทั้ง 2 รายการ  
                                        เชิญท่านสนองครับ  
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นายสนอง  สนธิสมพนัธ์          เรียนท่านประธาน การพิจารณาตอ้งแยกออกเป็น 2 หวัขอ้ เน่ืองจากวา่อยูค่น 
(ส.ท.เขต 1)                       กอง 4.1 การพิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงของกองช่าง ท่านประธานก็เปิด 
                                        โอกาสใหท้างสมาชิกไดอ้ภิปราย ถา้ไม่มีท่านใดอภิปรายก็ขออนุมติัความ 
                                        เห็นชอบจากสภาขอแบ่งเป็น 2 หวัขอ้ครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ         ทางท่านสมาชิกไดเ้สนอแยกออกแต่ละกองคือกองการศึกษาและกองช่าง  
(ประธานสภาฯ)                    ทางสภาของเราขอใหท้างท่านสมาชิกไดพ้ิจารณากองการศึกษาก่อนแลว้ค่อย 
                                        พิจารณากองช่าง อยากใหท้างท่านสมาชิกไดอ้ภิปรายเก่ียวการเปล่ียนแปลงค า 
                                        ช้ีแจงของกองการศึกษาก่อน เชิญท่านเลขาครับ 
 
นายสมควร  มาลากอง            เรียนท่านประธานสภาท่ีทางท่านสมาชิกไม่สามารถเขา้ใจได ้ทางกองต่าง ๆ 
(เลขาสภาฯ)                         เม่ือเสนอสภาท าเทศบญัญติัแลว้แต่ตอ้งขอโอนลด โอนเพิ่ม บ่อยมาก ขอให้ 
                                         ทางกองต่าง ๆ น าเรียนทางสมาชิกใหก้ระจ่างดว้ยครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม      เรียนท่านประธานสภา ในส่วนของกองการศึกษาใหท้าง ผอ.ทศพิธ ช้ีแจงวา่   
(นายกฯ)                              ท าไมเราถึงขอแกไ้ขเปล่ียนค าช้ีแจง 
 
นายน้อย  หารอาวุธ          เชิญท่านสนองครับ 
(ประธานสภาฯ)     
 
นายสนอง สนธิสมพนัธ์           เรียนท่านประธานสภา ตามท่ีทางเลขาสภาบอกวา่สมาชิกไม่เขา้ใจ ไม่ใช่นะ 
(ส.ท.เขต 1)                         ครับ ผมเขา้ใจครับเพียงแต่วา่เอกสารชุดน้ีมนัหลายหนา้แต่หลกัการและ 
                                        เหตุผลมนัมีอยูห่นา้เดียวเท่านั้นคือ ขอ้เดิมและขอ้ใหม่ ท าไมผมถึงไม่อภิปราย 
                                        เพราะผมเขา้ใจครับ 
                                     
นายน้อย  หารอาวุธ        คือท่านสมควรอยากทราบรายละเอียดแต่ท่านอ่ืนอยากจะรู้ 
(ประธานสภาฯ)   
 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม     ขออนุญาต ท่านผอ.ทศพิธ ช้ีแจง บญัชีครุภณัฑ ์เดือนธนัวาคม 2562  
(นายกฯ)                                
 
นายทศพธิ  ต่ออ านาจ            เรียนท่านประธานสภา ก่อนอ่ืนขอขอบคุณทางท่านนายกท่ีใหค้วามเมตตา  
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(ผอ.กองการศึกษา)               เร่ืองการโอนงบประมาณ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหมวดค่าครุภณัฑแ์ละท่ีดิน 
                                             ส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงตอ้งเป็นอ านาจของสภาในการอนุมติั ขอบคุณทางท่านสมาชิก 
                                             ท่ีใหค้วามสนใจใส่ใจในการโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณในคร้ังน้ี จากค าถาม 
                                            ท่ีท่านถามวา่ท าไมตอ้งมีการโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณบ่าย ๆ ในความคิด 
                                           ส่วนตวัขอตอบวา่เป็นเร่ืองปกติ เพราะการด าเนินการในเร่ืองน้ีอยูภ่ายใต ้
                                           ระเบียบวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นของวนัน้ี 
                                           ในส่วนของกองการศึกษาท่ีมีการขอแกไ้ขค าช้ีแจงงบประมาณและขอโอนลด  
                                           โอนเพิ่มงบประมาณ มีสาเหตุมาจากทางส านกังบประมาณ ไม่แน่ใจวา่ทาง 
                                           สภาไดแ้นบเอกสารใหไ้ปหรือเล่า บญัชีมาตรฐานครุภณัฑข์องส านกั 
                                           งบประมาณซ่ึงออกใหม่มาในเดือน ธนัวาคม 2562 เพิ่งแกไ้ขมา ในการตั้ง 
                                          งบประมาณท่ีเราใชอ้ยู ่คือตั้งแลว้เสร็จตั้งแต่ระเบียบตวัน้ียงัไม่ออก เราเลย 
                                          แกไ้ขใหต้รงตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑต์วัน้ีดว้ย ในส่วนของการโอน 
                                          ลด โอนเพิ่มงบประมาณ 
 
 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม      ขอน าเรียนทางสภา เทศบญัญติัเราท าเดือน ตุลาคม แต่เน่ืองดว้ยบญัชี 
(นายกฯ)                              มาตรฐานครุภณัฑม์าเปล่ียนอีก ปีท่ีแลว้ก็ประมาณ 2-3 คร้ัง ท่ีตอ้งเสนอสภา  
 
นายน้อย  หารอาวุธ           มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เราตั้งงบประมาณไวต้ั้งแต่ตน้ ราคาก็ 
(ประธานสภาฯ)                       ราคาก็เปล่ียนแปลง ก็เลยตอ้งโอนลด โอนเพิ่ม สภาของเราจะพิจารณาเป็น 
                                          แต่ละรายการท่ีท่านสมาชิกไดเ้สนอมา ตอ้งขอมติไปทีละขอ้ทีละรายการ ถา้ 
                                          ไม่มีผมขอปิดการอภิปราย เก่ียวกบัการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณของ 
                                          กองการศึกษาครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ สรุปวา่เห็นชอบ   
  
                                         4.2 พจิารณาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณประจ าปี 2563  
   ของกองช่าง เชิญท่านนายกครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม       เรียนท่านประธานสภาในส่วนของกองช่าง ขอเชิญท่านผอ.กองช่างไดช้ี้แจง   
(นายกฯ)                               ในส่วนของความจ าเป็นในการซ้ือคอมพิวเตอร์ของกองช่างครับ 
 
นายสุพจน์  ศิลาบุญ                 เรียนท่านประธานสภา ผมขออนุญาตช้ีแจงกรณีพิจารณา โอนตั้งจ่ายเป็นการ 
(ผอ.กองช่าง)                        ใหม่ ปี 2563 เพื่อโอนลดจากค่าใชส้อยมาเป็นค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
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                                         เน่ืองจากเราไม่ไดต้ั้งเป็นค่าจดัซ้ือค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ไวใ้นเทศบญัญติัท่ี 
                                         ผา่นมาและมีการปรับก าลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานในกองช่างและเพิ่ม 
                                         ประสิทธิภาพในการท างาน ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีใชโ้น๊ตบุค๊ส่วนตวัในการท างาน 
 
นายน้อย  หารอาวุธ           ทางผอ.กองช่างไดน้ าเรียนรายละเอียดแลว้ การโอนงบประมาณของกองช่าง 
(ประธานสภาฯ)                      ไปตั้งเป็นรายการใหม่ คือจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ  
                                          ถา้ไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
                                          สรุปวา่เห็นชอบครับ 
 
                                          4.3 ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ 
                                          สมยัแรกของปี พ.ศ.2564 เม่ือประชุมสมยัแรกเราตอ้งก าหนดสมยัประชุมใน 
                                          สมยัต่อไป จนถึงสมยัแรกของปี พ.ศ. 2564 อยากใหท้างท่านสมาชิกไดเ้สนอ 
                                          วา่เราจะก าหนดสมยัประชุมต่อไปในปี 2563 ท่ีเคยก าหนดมา ตอ้งมีสมยั 
                                          แรกถึงสมยัท่ี 4 เชิญท่านสมาชิกไดเ้สนอครับ เชิญท่านสนองครับ 
 
นายสนอง สนธิสมพนัธ์            เรียนท่านประธานสภา ในการก าหนดสมยัประชุมท่านประธานตอ้งอาศยั 
(ส.ท.เขต 1)                        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หมวดท่ี 3 เก่ียวกบัก าหนดสมยัประชุม ในเม่ือ 
                                         สมยัน้ีเป็นสมยัแรกของตน้ปีท่ีเราก าหนดเอาไว ้การก าหนดสมยัประชุมนั้น  
                                         สภาตอ้งเสนอวา่จะเอาก่ีสมยั ถา้ไดก่ี้สมยัแลว้เราตอ้งขอมติก่อน ผมเคยบอก 
                                         ท่านประธานทุกคร้ังแต่ท่านประธานก็ไม่ดู เพราะวา่สภาไม่เขา้ใจ สับสนวา่ 
                                         ท่านประธานจะเอาอยา่งไร ขอใหท้่านประธานดูระเบียบดว้ย มนัมี 2 มติ มติ 
                                         แรกตอ้งเสนอวา่เอาก่ีสมยัก่อนเผือ่สมาชิกมีความเห็นต่าง จึงจะมีการก าหนด 
                                         สมยัประชุม 
 
นายน้อย  หารอาวุธ          ตอ้งขอมติจากทางท่านสมาชิกก่อนวา่เราจะเสนอก่ีสมยั ในปี 2563 ใหท้่าน 
(ประธานสภาฯ)                     สมาชิกไดเ้สนอครับ เชิญท่านเลขาครับ 
 
 
นายสมควร  มาลากอง            เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอสมยัประชุมปี พ.ศ.2563 จ านวน 4 สมยั 
(เลขาสภาฯ)                         
 
นายน้อย  หารอาวุธ          ท่านสมควรเสนอสมยัประชุมปี 2563 จ านวน 4 สมยั ขอผูรั้บรอง 2 ท่าน 
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(ประธานสภาฯ)                      ครับ คือท่านสนอง  ท่านสุวรรณ ครับ มีท่านอ่ืนอีกไหมครับ ต่อไปจะเสนอ 
                                          วา่เราจะก าหนดเดือนไหนของแต่ละสมยั อยากใหท้่านสมาชิกไดเ้สนอวา่เรา 
                                          จะเอาเดือนไหน เชิญท่านสนองครับ 
 
นายสนอง สนธิสมพนัธ์             เรียนท่านประธานสภาเม่ือทางสภาไดมี้มติเห็นชอบไดก้ าหนดสมยัประชุม 4  
(ส.ท.เขต 1)                          สมยั ผมขอเสนอสมยัประชุม 4 สมยั ดงัน้ี สมยัท่ี 1 คือวนัท่ี 1-29 ก.พ. 63 
                                         สมยัท่ี 2 วนัท่ี 1-31 พ.ค. 63 สมยัท่ี 3 วนัท่ี 1-30 ส.ค. 63 สมยัท่ี 4 วนัท่ี   
                                         1-31 ธ.ค. 63  
 
นายน้อย  หารอาวุธ          ขอผูรั้บรองดว้ยครับ คือท่านเอลวสิ ท่านสุวทิย ์ครับ เชิญท่านสมควรครับ 
(ประธานสภาฯ)                        
 
นายสมควร  มาลากอง             เรียนท่านประธานสภา ขอแกไ้ขจากท่านสนองเห็นดว้ยดงัน้ีครับ 
(เลขานุการสภาฯ)  สมยัท่ี 1 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 63 เป็นตน้ไป จ านวน 30 วนั 
        สมยัท่ี 2 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 63 เป็นตน้ไป จ านวน30 วนั 
        สมยัท่ี 3 เร่ิมตั้งวนัท่ี 1 สิงหาคม 63 เป็นตน้ไป จ านวน30 วนั 
        สมยัท่ี 4 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 63 เป็นตน้ไป จ านวน30 วนั 
        และสมยัแรกของปี2564 คือตั้งแต่วนัท่ี1 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป  
    จ านวน 30 วนั น าเรียนท่านสมาชิกและท่ีประชุมทราบเพียงเท่าน้ีครับ 
    ไวเ้ดือน ธนัวาคม ใช่ไหมครับ ก็เอาตามท่านสมควรก็แลว้กนัครับ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ          เชิญท่านเอลวสิ รัตนประทุม ครับ 
(ประธานสภาฯ)                        
 
นายเอลวสิ  รัตนประทุม            เรียนท่านประธานสภา สมยัท่ี 4 ผมอยากใหเ้ป็นเดือนธนัวาคม ครับ เพราะ     
(ส.ท.เขต 2)                           จะพอดีกบัแผนทางวเิคราะห์ครับ จะบรรจบกบัแผนพอดีครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ            ท่านสมาชิกมีความเห็นอยา่งไรระหวา่งเดือน พฤศจิกายน กบัเดือน  
(ประธานสภาฯ)                        ธนัวาคม ครับ 
 
 
นายสนอง สนธิสมพนัธ์             เรียนท่านประธานสภา จริง ๆแลว้ในการก าหนดสมยัประชุมเราตอ้งหารือกบั  



13 
 

 

(ส.ท.เขต 1)                          ทางฝ่ายบริหารก่อนเราจะเอาเหมือนเดิมผมไดจ้ดอนัเก่ามาเผือ่ในท่ีประชุมไม่ 
                                          มีใครเสนอ ผมขอเสนอเหมือนท่าสมควร เปล่ียนแค่ตวัเลขวนัท่ีใหเ้ป็น 30  
                                          วนั เป็นเดือนธนัวาคม  
 
 
นายน้อย  หารอาวุธ          เอาตามท่ีท่านสนองเสนอเลยครับ คือ กุมภาพนัธ์ จ านวน 30 วนั    
(ประธานสภาฯ)                      พฤษภาคม 30 วนั สิงหาคม 30 วนั ธนัวาคม 30 วนั แต่ก่อนเป็นเดือน  
                                          พฤศจิกายน มาตลอด 
 
นายสนอง สนธิสมพนัธ์             เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอสมยัประชุม ปีแรกของปีต่อไปคือปี 2564   
(ส.ท.เขต 1)                          คือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ จ  านวน 30 วนั 
 
นายน้อย  หารอาวุธ           คือเห็นชอบร่วมกนัครับ ขอมติเห็นชอบในการก าหนดสมยัประชุม ประจ าปี   
(ประธานสภาฯ)                       2563 และสมยัแรกของปี 2564 สมาชิกท่านใดเหนชอบโปรดยกมือครับ  
                                          เป็นอนัวา่ก าหนดสมยัประชุมเรียบร้อยครับ 
                                         4.4 พจิารณาท ากจิการนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกองช่าง  
                                         เชิญท่านนายกครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม       เรียนท่านประธานสภาตามพ.ร.บ.2496 ฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 57   
(นายกฯ)                               ทว(ิ2) เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขตเม่ือไดรั้บความยนิยอมจากสภา     

เทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาลสภาจงัหวดัหรือสภาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
เทศบาลต าบลธาตุทองไดข้อรับเงินสนบัสนุนเฉพาะกิจจากกรมการส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รหสัทางหลวง รชยถ.67004 สายบา้นฝายพยานาค-
บา้นเหล่ากาดยา่ บา้นฝายพยานาคหมู่ 4 ต.ธาตุทอง กวา้ง 4.5 เมตร ยาว 2,550 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร งบประมาณ 
7,640,000 บาท กองช่างเทศบาลต าบลธาตุทองไดจ้ดัท างบประมาณโครงการ
เพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณเฉพาะกิจ ปี 2563 และจดัท าค าของบประมาณ
ตั้งแต่ปี 2560 แต่เม่ือปี 2562 เราไดจ่้ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
ความยาวทั้งหมดจนถึงปัจจุบนั ความยาว 490 เมตร ส าหรับโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตอุดหนุนเฉพาะกิจไดค้วามยาว 2,550 เมตร เม่ือท าการก่อสร้าง
ตามจริง ไดค้วามยาว 2,266 เมตร หมายความวา่อยูใ่นเขตเรา 2,266 เมตร ส่วน
ท่ีเหลือ 2,284 เมตร จะตอ้งก่อสร้างลน้เขา้ไปในเขตต าบลหลุบคา อ.แกง้คร้อ 



14 
 

 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนของทั้งสองต าบล จะตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากทั้ง 2 สภา ซ่ึงกองช่างไดท้  าหนงัสือถึงต าบลหลุบคา ก็คงไม่มีปัญหา 
ก่อนท่ีเราจะเอาเขา้สภา กองช่างเองกบัฝ่ายบริหารไดไ้ปปรึกษาหารือกบัทาง
จงัหวดัวา่จะท าอยา่งไร ขอใหท้างกองช่างไดช้ี้แจงทางสภาครับ   

 
นายสุพจน์  ศิลาบุญ                  เรียนท่านประธานสภา ผมขอน าเรียนช้ีแจงกรณีขอความเห็นชอบในการท า 
(ผอ.กองช่าง)                          กิจการนอกเขต จริง ๆแลว้ผมรับราชการมาเพิ่งเจอเกรณีท ากิจการนอกเขต  

การท ากิจการนอกเขต ตอ้งใชค้วามเห็นชอบของสภาท่ีเก่ียวขอ้ง มีหนงัสือให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดไ้ปประชุมรับการอบรมท่ีจงัหวดัให้รีบมาตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563 ของเราขอท าถนนไปดว้ยความยาว 2,550 
เมตร ในความคิดคงคิดวา่คงไม่ล ้าไปในเขตเขา เพราะไม่เคยมีปรากฏ ไป
ตรวจสอบดู ปรากฏวา่ล ้าเขา้ไปในเขตหลุบคา 284 เมตร ไดน้ าขอ้มูลน้ีมาเรียน
ท่านนายกและน าขอ้มูลน้ีไปปรึกษาท่ีจงัหวดั เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย เพื่อจะไดม้าด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใหท้นัตามหนงัสือท่ีจงัหวดัเร่งรัด 
ไดป้รึกษาท่านทองถ่ินจงัหวดัและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเจา้ของเร่ือง มีอยู ่3 
แนวทาง แนวทางท่ี 1 คือท าตุก๊ตาไปถนนสายบา้นฝายพยานาค-บา้นเหล่ากาด
ยา่ จะมีซอยแยกอยูใ่นตวั 8 ซอย ผมเลยท าตุก๊ตาไว ้ออกไปเป็นซอยละ 5 เมตร 
10 เมตร 20 เมตร ประมาณน้ีใหอ้ยูใ่นเขตต าบลธาตุทอง ปรากฎวา่เขา้ไปหารือ
กบัส่วนจงัหวดัเขาบอกวา่ท าไดอ้ยูแ่ต่คุณตอ้งท ารายการ ค าขอใหม่ เพราะวา่ 
ในส่วนท่ีปลีกยอ่ยออกไปจะมีถนนแต่ละซอยแต่ละสาย มนัมีลาดของมนัอยู่
เราไม่สามารถท านอกเขตสายน้ีได ้ ตอ้งท าเร่ืองเขา้อ าเภอ เขา้จงัหวดั เขา้กรม
และส านกังบใหม่คือเร่ิมนบัหน่ึงใหม่ ผมเลยขอดูวธีิท่ี 2 คือ ตดังบประมาณเลย 
เราได ้7,640,000 ท าเฉพาะในเขต 2,266 เมตร เฉพาะในเขตท่ีเหลือก็คืน ตอน
แรกเขา้ใจวา่ส่วนท่ีเหลือจะท าเร่ืองขอใชใ้หม่แต่ท่านทอ้งถ่ินจงัหวดับอกวา่ คืน
ก็คือคืนงบใหส้ านกังบหมดเลย เราไม่สามารถท าเร่ืองขอใชไ้ด ้ก็ตอ้งท าเร่ือง
ใหม่ ท าประมาณการให้ระดบัจงัหวดัตรวจสอบ ผา่นอ าเภอ ผา่นจงัหวดั เขา้
กรม เขา้ส านกังบใหม่ แนวทางท่ี 3 คือ ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไปเลย ไม่ตอ้ง
ไปนบัใหม่ ได ้760,000 ก็ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไดต้ามปกติแต่ตอ้งด าเนินการ
ขอท ากิจการนอกเขตกบัสภาท่ีเก่ียวขอ้ง ก็ไปท าเร่ืองไวเ้ลย หลงัจากหนงัสือ
จากส านกังบประมาณมาแลว้ค่อยท าหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา มีกรณีท ากิจการ
นอกเขตเป็นอ านาจของรัฐมนตรี แต่รัฐมนตรีก็ไดมี้หนงัสือค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทยมอบให้ผูว้า่และท านอกเหนือจากค าช้ีแจงไปเบ้ืองตน้ ตอน
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แรกเราท าจุดเร่ิมตน้ท่ีระยะประมาณ 200 เมตร ทีน้ีเราตอ้งท่ีระยะ 490 เมตร 
จุดเร่ิมตน้มนัไม่ตรงกนัแลว้ ก็เป็นอ านาจของผูว้า่ ก็ท  าหนงัสืออีกฉบบัหน่ึงถึง
ผูว้า่ ท่านทอ้งถ่ินจงัหวดัก็เลยแนะน าวา่ใหน้ าเขา้สู่สภาและน าเรียนท่านในส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัก็เห็นวา่น่าจะใชว้ธีิท่ี 3 เพราะวา่ไม่ตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ คือจดัซ้ือจดั
จา้งไปเลย ก็ไดน้ าเรียนใหท้างท่านผูบ้ริหารไดรั้บทราบเบ้ืองตน้ ก็เลยกลวัวา่จะ
ชา้ก็เลยไปประสานขออนุญาตท่านนายกท าหนงัสือไปถึงต าบลหลุบคา ตอน
แรกเขาก็ไม่เขา้ใจ พอดีผมไปเจอท่านปลดั ท่านบอกวา่จะรีบไปน าเรียนทาง
สภา คือเปิดสมยัวสิามญั ก็เปิดสมยัวสิามญัแลว้ตั้งแต่วนัศุกร์ ก็ไดรั้บอนุมติั
แลว้ ผมสอบถามขอ้มูลทางไลน์ ก าลงัท าเอกสารคืนถึงเทศบาลของเรา 

 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม        ท่านผอ.ก็ไดช้ี้แจงไปแลว้ ก็น าเรียนทางสภาเราเพื่อพิจารณาอนุมติัขอมติ  
(นายกฯ)                                 ท่ีประชุมขออนุมติัตามหลกัการท่ีทางฝ่ายบริหารไดเ้สนอทางสภาต่อไป 
 
นายน้อย  หารอาวุธ             ทางผอ.กองช่างไดน้ าเรียน ตามหลกัแลว้ถา้เล้ียวขวาไปก็มีแต่ประชาชน 
(ประธานสภาฯ)                        ทางบา้นหว้ยหอย บา้นฝาย ก็เป็นถนนการเกษตร ทางหลุบคาเขาท าถนน 

 มาวิง่ทิ้งขยะ ถา้หนา้ฝนเขาจะไม่มา เขาจะเขา้มาทางหนองคนัมาบ่อขยะก็คง
ไม่เสียหายแต่มนัเป็นถนนเช่ือมต าบล แต่ก่อนจากหนา้วดัไป 2,600-2,700 
เมตร แต่วา่เราไปท ามนัก็ยน่ไปอีก มนัก็เลยเหลือไปหาเขา ก็อยากใหท้างสภา
ของเราพิจารณาวา่มีความคิดเห็นอยา่งไร อยากใหอ้ภิปราย เชิญท่านสนองครับ 

 
นายสนอง สนธิสมพนัธ์               เรียนท่านประธานสภาในกรณีถนนการเกษตรเส้นน้ีผมไปมาตั้งแต่เป็นเด็ก 
(ส.ท.เขต 1)                           ตามท่ีท่านนายกใหช่้างไปส ารวจมนัถูกแลว้ออยา่งท่ีท่านประธานพูดไปแลว้ 

วา่เราท าไปแลว้หลายร้อยเมตรมนัถึงไม่พอ เราไม่น่าไปเปิดประเด็นตรงท่ีวา่ 
ถนนเรามนัน่าจะเล้ียวซา้ยไปเลยมนัก็ไม่เป็นไร เพราะวา่เราท าไปจดท่ีเขาแลว้ 
เราไปเปิดประเด็นตรงท่ีวา่ ท าตรงไปแลว้ไปล ้าท่ีเขามนัถึงจะเป็นประเด็น ที
แรกคงเขา้ใจผิดก็เคยคุยกนัอยูใ่นวงนอกวา่เราจะเอาไปฝ่ังทางซา้ยมือก็จบ ผา่น
บ่อขยะเราออกไปไม่ก่ีร้อยเมตร ผลประโยชน์ก็ตกอยูท่ี่ต  าบลเรา  

 
นายน้อย  หารอาวุธ            เชิญท่านนายกครับ 
(ประธานสภาฯ)     
 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม        เรียนท่านประธานจริง ๆผมก็อยากใหเ้ป็นแบบนั้นเน่ืองดว้ยสายทางท่ีเรา 
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(นายกฯ)                                 ข้ึนทางหลวงพิกดัจะมีชดัเจน ดาวเทียมชดัเชนวา่จะข้ึนอยา่งไร ถา้เราเล้ียว 
                                            เราจะโดน สตง.ตรวจสอบแน่นอน เขาตอ้งมาตรวจสอบงบประมาณ 
                                            แผน่ดินอยูแ่ลว้ คนท่ีรับผดิชอบคือเทศบาลเอง เพราะวา่การอุดหนุน 
                                            เฉพาะกิจไดแ้ต่ตอ้งเป็นถนนเช่ือมต าบลเท่านั้น ส่วนจะไปเล้ียวซา้ยเล้ียว 
                                            ขวาเราไม่มีสิทธ์ิท า เส่ียงในการถูกเรียกเงินคืน 
                   
นายน้อย  หารอาวุธ             ถา้เราท าเล้ียวซา้ยผา่นตลอดอาจจะโดนเรียกเงินคืน มีสมาชิกท่านใดจะ 
(ประธานสภาฯ)                         ไหมครับเก่ียวกบัถนนเช่ือมต าบล ก็เป็นไปตามท่ีผอ.กองช่างไปถึงท่าผูว้า่ 
                                            ทอ้งถ่ินจงัหวดัแนะน ามา สมาชิกท่านใดเห็นชอบท ากิจการนอกเขตการ 
                                            ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโปรดยกมือครับ สรุปวา่เห็นชอบทั้งหมดนะครับ  
 
ระเบียบวาระที ่5              เร่ืองอ่ืน ๆ  
 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม        เรียนท่านประธานในส่วนของเร่ืองอ่ืน ๆ เร่ืองแรก เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ  
(นายกฯ)                                  ผูพ้ิการ ขอน าเรียนวา่หลกัการของรัฐบาลคืออยากใหไ้ปเปิดบญัชีทุกคน 

 แต่ตอนน้ียงัไม่ไดบ้งัคบั เรายงัจ่ายเงินสดอยู ่เดือนก่อนเราเบิกเงินประมาณ
ลา้นกวา่ เดือนท่ีแลว้เหลือประมาณ 5 แสน ก็ฝากถึงพี่นอ้งถา้ใครพอไปเปิด
บญัชีไดก้็อยากใหไ้ปเปิดบญัชีท่ี ธกส.หริอทุกธนาคาร แต่มีปัญหาของผูป่้วย
ติดเตียงและผูสู้งอายท่ีุอายมุาก ๆ ก็เอาไวก่้อน ทางฝ่ายบริหารจะติดต่อกบัธกส. 
อีกคร้ังวา่จะด าเนินการอยา่งไร มีความแตกต่างคือถา้เปิดบญัชีเงินจะเขา้ก่อนม่
เกินวนัท่ี 10 ยกเวน้ตรงเสาร์-อาทิตย ์ก็จะเหลดมาอีกวนั ถา้ใครเงินไม่เขา้ก็ให้
แจง้ ส.ท. ส.ท.ก็จะแจง้พนกังานอีกคร้ัง ในเดือนแรกก็จะมีปัญหาเพราะบาง
ท่านไม่ไดเ้ลยเดือนน้ีคงดีข้ึนอาจจะเป็นตกเบิกไปแต่ไดแ้น่นอน ซ่ึงเงินหลกั ๆ
จะโอนมาจากกรมบญัชีกลาง โอนโดยตรงไม่ผา่นเราส่วนท่ีเหลือจะโอนมาให้
เราเพื่อจ่ายเป็นเงินสดจะไดรั้บประมาณวนัท่ี 17-18 ในส่วนของผูเ้สียชีวิต วนัท่ี 
1-10 ยงัใชร้ะเบียบเดิมอยู ่การเปิดบญัชีเบ้ียยงัชีพจะเปิดแทนกนัไม่ได ้เร่ืองท่ี 2 
เร่ืองเด็กแรกเกิด อยากใหม้าลงทะเบียน รัฐบาลจ่ายเดือนละ 600 บาทถึงอาย ุ6 
ขวบ หลกั ๆคือเทศบาลจะเชคใหว้า่ใครไดห้รือไม่ได ้เราจะไปส่งรายช่ือใหทุ้ก
อาทิตย ์เร่ืองท่ี 3 เร่ืองไฟป่าเม่ือวนัท่ี 16 -20 ท่ีป่าภูหลง ถือวา่รุนแรงตั้งแต่ปี 
2559 ไหมป้ระมาณ 2,000 ไร่ 2 อาทิตยท่ี์แลว้ ทางเทศบาลเองทีมงานป้องกนั
และผมก็ไดข้ึ้นไปช่วยพี่นอ้งตาดรินทอง ไม่ใช่แค่ภูหลงแต่รวมถึงทั้งหมู่บา้น
ดา้นหลงัทิศตะวนัตกไฟไหมเ้ขา้มาเกือบหมดค่อนขา้งน่ากลวั ชาวบา้นไม่ได้
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นอนเลย วนัท่ี15-16 ซ่ึงทางผูว้า่ก็มาเองเพราะไฟไหมป่้าภูหลงทีไรจะน่ิงดูดาย
ไม่ไดเ้พราะลูกศิษยห์ลวงพอ่ไพศาลเยอะ ตั้งแต่อธิบดีลงมา สาเหตุเกิดจากคน
ไม่ใช่ไฟป่า คนจุดมาจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ไฟไหมไ้ล่ ๆข้ึนมา เป็นสวน
ยางชาวบา้นก็เยอะ เร่ืองท่ี 4 เร่ืองภยัแลง้ ทางฝ่ายบริหารเองทางสมาชิกคง
เขา้ใจ น ้าอุปโภค บริโภค ท่ีมีปัญหาคือบา้นหนองคนั หมู่ 8 หมู่ 2 และบา้น
หนองกุงใหม่ ในส่วนของการเจาะน ้าบาดาลเราเจาะค่อนขา้งเยอะผมไม่แน่ใจ
วา่จะมีน ้าหรือเปล่า เราก็เลยเฝ้าระวงัวา่เราจะท ายงัไงของหมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 9 ช่วง
น้ีน ้าไม่ไหลตอนน้ีใชน้ ้าของเทศบาลไปพลาง ๆก่อน หมู่ 10 หมู่ 5 หมู่ 11 หมู่ 
13 เท่าท่ีถามผูใ้หญ่ยงัไม่มีปัญหา สัปดาห์ท่ีแลว้ สตง.มาเยีย่ม มาดูความคุม้ค่าท่ี
เราของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 11 วา่เราใชจ้ริงหรือเปล่า 
จริง ๆตามเป็นระเบียบเป็นของเทศบาลเราใหเ้ขายมืเฉย ๆทุกอยา่งเรา
รับผดิชอบอยู ่หากมีปัญหาเราตอ้งดูแลเราตอ้งดูระเบียบอีกคร้ัง บา้นหนองคนั
หมู่ 2 ฝากท่านส.ท.กบัผูใ้หญ่บา้นเป็นน ้าประปาผวิดินขนาดใหญ่ท่ียงัไม่ไดใ้ช้
เพราะน ้าประปาไม่สะอาดถึงจุดหน่ึงถา้น ้าใตดิ้นไม่มีคงตอ้งใชเ้พราะมนัผา่น
ระบบอยา่งดี ผมมองวา่ไม่ถูกตอ้งเพราะเราเอางบประมาณไปเจาะบ่อนึง
ประมาณเกือบแสนกวา่จะข้ึนถงั งบประมาณท่ีไดต้อ้งเป็นงบจ่ายขาดเท่านั้นท่ี
จะท าได ้เงินเราคงไม่พอเพราะถา้ข้ึนบ่อแลว้ก็จะประมาณแสนถึงสองแสน ใน
ส่วนของท่ีจะลา้งบ่อค่อยคุยกนัไปเป็นอยา่ง ๆไป ท่ีเป็นห่วงคือ หมู่ 7 หมู่ 3 หมู่ 
3 คือขดุไปหลายรอบแลว้ คือการขดุบ่อไม่ไดขุ้ดง่าย ๆ ตอ้งมาจากกรม
ทรัพยากรสมุติวา่จะจ่ายขาดตอ้งรอใบอนุญาตกลบัมา คงไม่ทนั คงหมดแลง้
แลว้ คือฝ่ายบริหารเองไดเ้ตรียมน ้ารถดบัเพลิง ความคิดผมอาจจะมีถงัของ
หมู่บา้นแลว้เอาน ้าไปไวใ้หช้าวบา้นไปเขน็เอง เป็นศูนยก์ลางใหเ้อาน ้าไปเติม 
ท่ีหอ้งน ้าหนองคนัท่ีเราเอาน ้ าไปเติมใหป้ระจ า เพราะวา่น ้ าหมู่ 8 หมู่ 2 น ้าไม่
ไหล ตรงหนองคนัมีคนมาใชเ้ยอะ หากมีปัญหาอะไรฝากท่านส.ท.ช่วยดู
เพราะวา่ทางผูว้า่ ทางนายอ าเภอวา่อยา่ใหมี้ปัญหาเร่ืองน ้าอุปโภค บริโภค แต่
ละหมู่บา้นเขาจะมีเงินของเขาอยู ่ถา้ไม่ไหวค่อยมาแจง้อีกคร้ังนึง ซ่ึงจงัหวดัเรา
ไดป้ระกาศเป็นภยัแลง้ เร่ืองจ่ายขาดเงินสะสมท่ีน าเรียนทางสภาวา่เราจ่ายขาด
ไป 11 ลา้น มีทั้งหมด 39 โครงการเหลือท่ียงัไม่เบิกจ่าย 13 โครงการท่ียงัไม่
เรียบร้อย สักเดือน 2 เดือน คงจะเรียบร้อย ในส่วนของเทศบญัญติัเร่ืองเงินเรา
เหลือ 5 ลา้น ท่ีมนัเกินอยู ่โครงสร้างพื้นฐานเรายงัชะลออยู ่เราคงรอ
งบประมาณจากรัฐบาลท่ีผา่นไปอาทิตยก่์อน ในวาระท่ี 3 เรารอเงินตรงน้ี ถึงจะ
ท าโครงสร้างพื้นฐานได ้ในส่วนเทศบญัญติัเรายงัมาไดท้  าอะไร คือจ่ายเป็น
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เงินเดือนพวกเราและซ่อมแซมต่าง ๆเล็ก ๆ นอ้ย ทางปลดั ทางกองคลงัก็บอก
ใหร้อเงินก่อน 

 
 
 
นายน้อย  หารอาวุธ            อยูใ่นวาระอ่ืน ๆ อยูน่ะครับภยัแลง้เร่ิมจะหนกัข้ึนเร่ือย ๆเพราะไม่รู้วา่ฝน 
(ประธานสภาฯ)                        จะตกตอนไหน หมู่ 2 หมู่ 8 ถา้ไม่น ้าจริง ๆ ตอ้งใชห้นองกลางบา้น สารส้ม       
                                           คลอรีนอดัเขา้ไป อยา่งห้องน ้ าท่ีตลาด ผมวา่เอาน ้าน้ีเลยผา่นการกรอง 
                                           หน่อย เชิญท่านสนองครับ 
 
นายสนอง สนธิสมพนัธ์               เรียนท่านประธานในเร่ืองอ่ืน ๆ ผมมีอยู ่2-3 เร่ืองท่ีจะถามท่านนายกเพื่อ 
(ส.ท.เขต 1)                            ประกอบความรู้เพื่อไปตอบชาวบา้น จากการท่ีเรา 2- เดือนกวา่จะเปิดสภา  

เร่ืองท่ี 1.เก่ียวกบัภยัแลง้ ท่ีเราขดุลอก 2-3 บ่อ ชาวบา้นถามวา่มีงบอีกไหมผม
เลยบอกวา่ขอถามนายกเพื่อความมัน่ใจก่อน ส่วนประปาหมู่ 8 หมู่ 2 นั้นจาก
การท่ีท่านนายกใหท้่านรองกบัช่างประชุมร่วมกบัหมู่ 8 หมู่ 2 คงสรุปแลว้ ท่าน
รองคงเสนอนายกแลว้ คงใชง้บพอสมควรผมเห็นผูใ้หญ่หมู่ 8 ท างานหลายคืน 
สรุปคงอาศยัน ้าฝายหลวงแต่คงขออนุญาติหมู่ 2  เร่ืองท่ี 2ต่อมาคือถนน
การเกษตรยงัมีท่ีตกคา้งอยู ่เส้นหมู่ 4 ตรงเขา้บา้นและศาลา เส้นนานายสุริยา
แสงอาวธุ หมู่ 2 ไปถึงนานางบุญหลายเส้นนั้นเป็นหลุมเยอะ เพราะหมู่ 2 หมู่ 8 
ไปนาตอ้งใชเ้ส้นน้ี เขาฝากถามท่านนายกมีดินไหมครับ น่าจะใชดิ้นประมาณ 
10 รถ อีกเส้นคือ เส้นฝายหลวงยงัไม่ท า ฝากท่านรองไปดูดว้ยครับ เร่ืองท่ี 3 
เม่ือวานน้ีผมไดไ้ปหมู่ 11 คุม้นอ้ยฝ่ังศาลา เห็นเด็กประมาณ 18-19 คนเล่นกีฬา
อยู ่ผมถามวา่อยากไดอ้ะไรไหม หมู่ 5 หมู่ 11 สนามกีฬาจะอยูก่ลางบา้นแต่คุม้
นอ้ยจะห่างไปอีกพอสมควรเด็กจะไม่ไปเล่น เด็กจะไปเล่นท่ีคุม้นอ้ย ส่ิงท่ีเด็ก 
ๆ อยากไดคื้อประตูฟุตบอลเล็ก ผมก็เลยบอกใหผู้ช่้วยท าหนงัสือถึงท่านนายก
เผือ่ท่านมีเงิน มีนโยบายก็คงได ้ 
 
 

 
นายน้อย  หารอาวุธ           เชิญท่านนายกครับ 
(ประธานสภาฯ)      
 



19 
 

 

นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม        เรียนท่านประธานในการขดุลอกต่าง ๆ ทางฝ่ายบริหารไดส่้งโครงการภยั  
(นายกฯ)                                 แลง้เป็นงบของจงัหวดั งบจงัหวดัจะเป็นงบของผูว้า่ซ่ึงเป็นงบในการขดุ 

ลอกเราไดส่้งไปทั้งหมด 8 โครงการ หลกั ๆ จะเป็นโครงการเก่าท่ีเราขดุเม่ือ
จ่ายขาดทุกตวัและตวัเพิ่มเขา้มา ตอนน้ี 8 ตวั แต่ทางนายอ าเภอขอใหไ้ด ้13 ตวั 
ตวัละประมาณ 5 แสน น่าจะท าเร็ว ๆน้ีก่อนฝนมา คลา้ย ๆจ่ายขาดแต่งบจะ
เยอะกวา่ เร่ืองถนนการเกษตรต่าง ๆ ผมขอดูงบ ซ่ึงงบซ่อมแซมเราตั้งไวอ้ยูแ่ลว้
รวมทั้งเร่ืองท่อของท่านรอง ท่ีเราคา้งปีท่ีแลว้ค่อย ๆตาม ในส่วนของเร่ือง
อุปกรณ์กีต่าง ๆซ่ึงงบของเทศบาลในการซ้ือออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆจะค่อนขา้ง
ออกยากแต่วา่เรากรรมการชุดนึงเป็น สปสช คือท่านสุวทิย ์ท่านนวนละออง 
เลยคุยกนัวา่เราจะซ้ืออุปกรณ์กีฬาใหแ้ต่ละหมู่บา้น ส่วนประตูฟุตบอลผมให้
ลูกนอ้งท าให ้ขอใหม้าขอ ในส่วนของฝ่ายปกครองก็ไดคุ้ยแลว้ ซ่ึงมีผูใ้หญ่หมู่  
หมู่ 7 เป็นตวัแทนของฝ่ายปกครองในเร่ืองอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ โครงการขุดลอก
ท่ีส่งไปมีอยู ่8 โครงการ มีหนองปลากระเดิด หมู่ 8 สระวงัหวา้ หมู่ 11 สระวงั
บกหมู่ 5 หนองแกลาด หมู่ 9 โปร่งสังข ์หมู่ 10 หนองปิง หมู่ 1 หนองแวงหมู่ 5 
กบัหมู่ 11 หนองหญา้ขาว เราไดส่้งอ าเภอไปสัปดาห์ท่ีแลว้ก็คงไม่มีปัญหา
เพราะเป็นงบภยัแลง้ของจงัหวดั ส่วนงบอ่ืน ๆก็มีหลายส่วนทีทางฝ่ายบริหาร
ไดข้อไปกบักระทรวงพลงังาน ไม่วา่จะเป็น ไฟฟ้าแสงสวา่ง โซล่าเซลล ์
น ้าประปา ซ่ึงหมู่ 4 หมู่ 13 เคยขอไว ้เราก็เลยส่งหมู่ 4 หมู่ 13 ไป โซลาเซลล ์
น ้าประปาใชต้อนกลางวนัเพื่อประหยดัไฟ   

 
นายสาโรจน์  หล่าเพชร              เรียนท่านประธาน ผมอยากถามท่านผูบ้ริหารเส้นทางระหวา่งหนองกุงใหม่- 
(รองนายกฯ)                           หนองคนั ช่วงน้ีไฟฟ้าแรงต ่าก็วิง่มาหมดแลว้แต่ผมอยากขอท่านนายกวยัรุ่น 
                                          เทียวกนัเยอะ อยากจะขอไฟฟ้าแสงสวา่งสัก3-4 หลอด โซลาเซลลก์ไ็ม่ถึงตี  
                                          2 ก็หมดแลว้  
 
 
 
 
 
นายน้อย  หารอาวุธ           เชิญท่านนายกครับ 
(ประธานสภาฯ)      
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นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม        เรียนท่านประธาน ในส่วนของการขยายไฟฟ้าจริง ๆ เราก็ตอ้งท า ส่ิงท่ีเรา  
(นายกฯ)                                 ตอ้งซ้ือคือสายพาดดบั ราคาค่อนขา้งแพง จริง ๆ เราตอ้งขอใหเ้ขามาท า  

 แต่เน่ืองดว้ยขอท ามนัชา้ ซ่ึงทางเทศบาลผมขอใหข้ยายหลอดไฟแสงสวา่งเส้น 
201 ทั้งหมด ตอนน้ีท าฝ่ังนายหมู ประมาณ 6-7 หลอด และจะมาท าฝ่ังตรงขา้ม
ดว้ยเพราะมนัมืด เน่ืองดว้ยทางหลวงเขาไม่ท าออกนอกเขต ในส่วนของท่า
ส.ท.เสนอขอดูก่อนวา่สายพาดดบัราคาเท่าไร แต่วา่ฝ่ังน้ีใชไ้ฟค่อนขา้งเยอะ
แลว้เพราะเบรกเกอร์จะมีจุดรวมตวัเดียวหรือเปล่า ขอถามช่างก่อน ตอ้งขอเขา
แยกอีกคร้ัง ขอน าเรียนเพิ่มเติมเน่ืองดว้ยถนนเส้น 201 ส่ิงท่ีมามีคือป้ายบา้นฝาย
พญานาคไม่รู้ตกหล่นไดไ้ง ทางฝ่าบริหารจะไดท้  าป้ายบา้นฝายพญานาคไปขอ
ทางหลวงติดตั้งโดยใชง้บเราและป้ายเขา้เทศบาลใครไปมาไม่รู้วา่เทศบาลอยู่
ไหนน่ีก็ตกหล่น ประมาณป้ายละหม่ืน  

 
 
นายน้อย  หารอาวุธ            คนท่ีจะเดินทางไปบา้นฝายตั้งแต่ท าถนนไม่มาเขาหลงทางเพราะไม่มีป้าย 
 (ประธานสภาฯ)                      บา้นฝายพญานาค มีแต่ป้ายของ อบจ.คือป้ายไปหนองคนั-หนองคร้อ หว้ย 

หอยก็ไม่มี ส าหรับเร่ืองไฟฟ้าผมอยากถามเร่ืองขอขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งท่ี
ขอไปมีก่ีจุด ท่ีหลงับา้นซอยขา้งวดั ขอทางท่านนายก สายพาดดบัคงไม่เยอะ 
ซอยหลงับา้นพอ่หลดั พอ่ถนอม เขาขอตั้งแต่ปีท่ีแลว้ก็ท  าหนงัสือมาอยู ่ตอน
นั้นไปท าใหผู้ใ้หญ่บา้นหมู่ 4 ท่ีศาลา SML อยากไดส้ักหลอดทางซอยถนน
คอนกรีตเวลาคนแก่ไปจ าศีลและทางออกไปบา้นห้อยหอย ถา้เราไปขโมยเขา
ท าเขาก็จะขาดรายได ้ส าหรับไฟฟ้าขยายเขตแรงต ่ายงัมีงบอยูไ่หมครับ  

 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม       ไฟฟ้าขยายเขตแรงต ่าตอ้งเป็นบา้นเราตั้งไว ้300,000 บาท แต่เน่ืองดว้ยมี 
(นายกฯ)                                หนงัสือของกระทรวง 2 กระทรวง อยูว่า่การขยายเขตไฟฟ้าทางไฟฟ้าตอ้ง 
                                           ท าเองมนัเป็นหนา้ท่ีของเขาตอ้งท าใหช้าวบา้นแต่ยงัไม่บงัคบั คือไม่ให้ 
                                           ทอ้งถ่ินอุดหนุนตามท่ีประกาศ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ           เชิญท่านรองประธานสภาครับ  
 (ประธานสภาฯ)        
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นายสวสัดิ์  บุตะเขียว                เรียนท่านประธานผมมีเร่ืองอยากถามท่านนายกอยู ่2-3 เร่ือง ปัญหาหลกั ๆ   
(รองประธานสภา)                    คือเร่ืองภยัแลง้ คนเราอยูไ่ดต้อ้งอาศยัปัจจยั 4 ปีน้ีแลง้มากมีปัญหาเร่ืองน ้า 

อุปโภค บริโภค เลยเอาค าร้องเรียนจากชาวบา้นมาเสนอท่านนายก เร่ืองลา้งบ่อ
บาดาลท่ีมีอยูภ่ายในหมู่บา้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนจะเกิดวกิฤต มีบ่อ
บาดาลอยูป่ระมาณ 3-4 บ่อ ท่ีใชง้านไม่ได ้แต่ก่อนเคยใชไ้ดดี้ ถา้มีงบประมาณ
อยูก่็อยากใหด้ าเนินการเลย เร่ืองต่อมาเน่ืองจากชาวบา้นหนองกุงใหม่ หนอง
กุงศรี ไดร่้วมกนัจดังานฉลองหอระฆงัข้ึน ก็ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหาร 
หวัหนา้ส่วน ในวนัท่ี 28-29 เป็นวนัก าหนดงาน 
หากวา่ไม่ติดภารกิจก็ขอไปร่วมเป็นเกียรติในงาน คงจะไดรั้บซองกนัทุกท่าน  
คืนวนัท่ี 28 มีร าวงยอ้นยคุ คืนวนัท่ี 29 มีหมอล าศิลปินภูไทย 

 
นายยุทธศาสตร์  วชัรธนาคม       เรียนท่านประธานในส่วนของเร่ืองลา้งบ่อผมใหท้่านรองช่วยดูเพราะค่าใช ้
(นายกฯ)                                จ่ายมนัไม่เยอะ เร่ืองลา้งบ่อบาดาลท่ีโยกขอเอาช่างมาดูก่อนวา่สามารถลา้ง 
                                           ไดห้รือเปล่า ในส่วนของงานวดัทางฝ่ายบริหารเชิญท่าน ส.ท.ไปร่วม ถือวา่ 
                                           เป็นงานใหญ่ของต าบลเรา ในวนัท่ี 28-29         
 
นายน้อย  หารอาวุธ            ในวาระอ่ืนฯคงไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปรายอีก ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร  
(ประธานสภาฯ)                 ท่านสมาชิก ทางส านกัปลดั หวัหนา้ส านกัปลดั ทางกองช่าง ผมขอปิดประชุม 
    ครับ 
 
                                          ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
                                      (ลงช่ือ)............................................. 
                                               (นายสมควร มาลากอง) 
                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
                                            ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็น 
หลกัฐาน 
 

 
(ลงช่ือ).....................................                               (ลงช่ือ)..............................................   

                (นางนวนระออง   แสวงรัตน์)                                         (นายสนอง   สนธิสมพนัธ์) 
      ผูต้รวจรายงานการประชุม                                           ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 
       (ลงช่ือ)............................................ 

                            (นายเอลวสิ  รัตนประทุม)   
                        ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
  
 

       (ลงช่ือ)............................................ 
                                 (นายนอ้ย  หารอาวธุ)   
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
 
 


