
1 
 

-ส าเนา- 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี 2563 

วันอังคาร  ที่ 15 เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.2563 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลธาตุทอง (ชั้น  2) 

------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 

1.  นายน้อย หารอาวุธ ต าแหน่ง    ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง   

2.  นายสวัสดิ์   บุตะเขียว ต าแหน่ง    รองประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง   

3.    นายสมควร มาลากอง ต าแหน่ง    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 

4.  นายสนอง สนธิสมพันธ์ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 1  

5.  นายสุวรรณ์ ศรสีุภาพ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 

6.  นายเอี่ยม 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.   นายสุวิทย์ วานนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 

10.   นายเอลวิส รัตนประทุม ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 

ผู้ไม่มาประชุม  ไมม่ ี

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรี  

2. นายวิทยา หล่าเพชร ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายน้อย พลเดช  ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรี 

4.   นางหนูพาด แก่นสุข  ต าแหน่ง   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5. นางศิริพรรณ    บุตะเขียว ต าแหน่ง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

5. นายสุพจน์  ศลิาบุญ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง 

6. พ.จ.อ.เอก ภูมพิัฒนโชติ ต าแหน่ง   หัวหนา้ส านักปลัด 

7. นายธินกร เชื้อในเขา ต าแหน่ง   ผอ.กองการเกษตรฯ 

8. นายโกสินทร์  บุตะเขียว ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

9. พ.จ.อ.ปัญญา   สุจริต  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

10. นายธีระธรรม  แก้วเพ็ญศรี ต าแหน่ง   นิตกิารช านาญการ 

11. นายวิทวัส   เพชรล้ า  ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

12. นางวิรากานต์  กู่ชัยภูมิ  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

13. นายนพดล   จานชมภู  ต าแหน่ง   นายช่างโยธา ช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

นายสวัสดิ์ บุตะเขียว            เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก หัวหนา้ส่วนราชการ 

(รองประธานสภา)          ทีเ่ข้าร่วมประชุม วันนีเ้ป็นวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ทาง              

                                        สภาก าหนดในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2563 ขณะนี้

            ได้เวลาตามที่ก าหนดแล้ว จะท าการเปิดประชุมก่อนที่เรา 

                                        จะท ากิจกรรมทางสภา เราเป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาต้องสวด    

                                        มนต์ไหว้พระก่อน ขอเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   

                                        ขอเชิญครับ                      

                                           

นายน้อย    หารอาวุธ           ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกผูท้รงเกียรติ เจ้าหนา้ที่ส านักปลัด   

(ประธานสภาฯ)  เจ้าหนา้ที่ทุกกองและผูเ้ข้าร่วมรับฟังที่เคารพ  วันนีเ้ป็นวันอังคาร ที่ 15 

                                        ธันวาคม 2563 เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563  

     

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายน้อย  หารอาวุธ  วันนีไ้ม่มเีรื่องแจ้งให้ที่ประชุม ทราบ เชิญท่านนายกครับ  

(ประธานสภาฯ) 

    

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม

(นายกฯ)   มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ เรื่องแรก รายรับรายจ่ายของเทศบาล เดือน 

    ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม ภาษีจัดสรร ตั้งไว้ 2,6430,000 บาท รับจริง ณ 

    วันนีค้ือ 5,395,381 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 38,294,300 บาท ตอนนี้

    รับจริงที่ 13,462,676 บาท เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตั้งไว้  

    65,500,000 บาท ตอนนี้รับจริงที่ 18,952,447 บาท ขาดอยู่ 46,000,000 

    บาท ซึ่งผ่านมา  3 เดือน ส่วนรายจ่ายจริง ปัจจุบัน 9,883,735 บาท เรื่อง 

    ที่ 2 เนื่องด้วยทางเทศบาลได้รว่มท า MOU กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

    เรื่อง 1 ต าบล 1  มหาลัย หลักจะเป็นการสร้างอาชีพ ดูแลผู้สูงอายุจะรับ 

    สมัคร วันที่ 8-18 ธันวาคม การจา้งงานคุณสมบัติคอืเด็กที่เรยีนจบมาไม่ 

    เกิน 3ปี สว่นใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 10 เงินเดอืนไม่เกิน 15000 บาทและจา้ง 

    งานไม่จ ากัดวุฒ 5 คน เงนิเดือนไม่เกิน 1 ปี และทางมหาลัยก็จะมาร่วม 

    ประชุมกับทางฝ่ายบริหาร การคัดเลือกจะคัดเลือกจากทางมหาลัยจะ 

    ท างานในพื้นที่ ฝากท่าน สมาชิกทุกท่านแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลาน

    สมัครในเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องท่ี 3  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

    ปีนี้ของเราได้ 2 เส้น คือ เส้นหว้ยยางเหนอื จรงิๆแล้วจะเป็นเส้นเหล่ากาด 
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    ย่า แตร่ะยะทางมันซ้ ากันก็เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงครับเส้นห้วยยางเหนอืเรา 

    ได้ผู้รับเหมาแล้ว เงินก็เข้ามาแล้วรอลงนามอยู่ครับ คงจะเป็นหลังปีใหม่ 

    ครับ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบแค่นี้ครับขอบคุณครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงายการประชุม ครั้งที่แล้ว   
นายน้อย  หารอาวุธ  2.1 รับรองรายงายการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุ  
(ประธานสภาฯ)                      ทองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งส าเนา  
                                         รายงานการประชุมให้ทางท่านสมาชิกสภา ของเราได้อ่านทบทวนรายงาน  
                                         การประชุม ข้อความใดที่ตกหล่นบ้างให้ทางท่านสมาชิกได้เสนอ  แก้ไข 

                                         เปลี่ยนแปลง เชิญเลยนะครับสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขการประชุมครั้งที่  
                                         แล้ว เชิญท่านสมาชิกทุกท่านได้อ่านรายละเอียดหากมีข้อความใดได้แก้ไขครับ ถ้า
    ไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  

 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย  

    วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563        

    เห็นชอบ     8  เสียง    

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง   

    งดออกเสียง  1 เสียง   

    ลาประชุม   1   เสียง  

                                           

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ 

นายน้อย  หารอาวุธ  3.1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี  

(ประธานสภาฯ)   (พ.ศ. 2561-2565)ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เชญิท่านนายก 

    ครับ 

  

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตาม 

(นายกฯ)    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนขององค์กร  

     ปกครองสว่นท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ขอ้ที่ 13 ให้ยกเลิกความใน(3) ข้อ 

    29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

    การจัดท าแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 ว่าด้วยการ 

    จัดท าแผน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ.2559และที่แก้ไข

    เพิ่มเติม ให้ใชข้้อความดังตอ่ไปนีแ้ทน รายงานผลและเสนอความเห็นซึง 

    จากการได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การบริการ 

    ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการสภาท้องถิ่น และ  
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    คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พร้อมกันทั้งประเทศ และผลการติดตาม 

    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย ภายใน 15 วัน 

    นับตั้งแต่วันรายงานและเสนอความเห็นต่างๆและตอ้งปิดประกาศไว้เป็น 

    ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดย อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม 

    ของทุกปี ดังนัน้เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการ 

    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุทองจึงขอรายงาน 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 วันที่ 

    1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563 รายละเอียดจะให้ทาง นักวิเคราะหน์โยบาย   

                                      และ แผนได้อธิบายรายละเอียดใหทุ้กท่านทราบเบือ้งตน้ครับ 

   
นายวิทวัส  เพชรล้้า  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนาย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) วิทวัส เพชรล้้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้าแหน่งเลขานุการคณะกรรม 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลธาตุทอง ขออนุญาตน้าเรียน  
    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 
    ประจ้าปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังนี้ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561– 2565)  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ประจ้าไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่  4  (วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  ถึงวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  

2563)   
เทศบาลต้าบลธาตุทอง  อ้าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ จ้านวนโครงการ

ตามแผนพัฒนาห้า
ปี       (พ.ศ.  
2561 – 2565) 
ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563 

โครงการที่
ด้าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ้านวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาห้าปี  

 (พ.ศ.  2561 – 
2565) 

ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 

88 23 26.13 71,154,000.- 27,651,562.60.- 38.86 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน  
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

77 13 16.88 28,061,100.- 1,192,326.- 4.24 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

28 2 7.14 2,730,000.- 70,895.- 2.59 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน  

191 60 31.41 62,494,500.- 16,329,894.- 26.13 
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การจราจร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร 

12 12 100 2,980,000.- 1,064,590.- 35.72 

 
รวม 

 
396 

 
110 

 

 
27.77 

 
167,919,600.- 

 

 
46,309,267.60.- 

 

 
27.57 

 
 

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
(คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุทอง  จ้านวน  8 คน) 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลธาตุทอง  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลธาตุทอง  ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล้าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต้าบลธาตุทอง   20 X 8= 160 150 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต้าบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 22 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 

2 16 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 16 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 16 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้้า) 

2 16 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

2 16 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้้า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากร ธรรมชาติ ฯลฯ 

2 14 

1.8 การส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 14 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด้าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท้า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส้าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ้านาจ
หน้าท่ีของเทศบาลต าบลธาตุทอง   

3 20 
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ล้าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 X 8 = 120 116 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลธาตุทอง นโยบาย
ของนายกเทศมนตรีต้าบลธาตุทอง รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

2 16 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 8 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 16 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 14 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 14 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด้าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

2 16 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน้าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา 
แนวทางการแก้ ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก้าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 16 

2.8 สรุปผลการด้าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1 8 

2.9 ผลที่ได้รับจากการด้าเนินงาน เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส้าคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข  

1 8 

 
ล้าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3 ยุทธศาสตร์ 65 x 8= 520 495 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลธาตุทอง 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ เ ทศบาลต้ าบลธาตุ ทอ ง  และ เ ช่ื อม โย งหลั กประชารั ฐ              

10 74 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 75 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 77 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ เทศบาลต้าบลธาตุทอง 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลต้าบลธาตุทอง และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 37 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ้านาจหน้าที่
ของเทศบาลต้าบลธาตุทอง ที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด้าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 39 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 38 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต้าบลธาตุทอง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง 
ที่จะน้าไปสู่ผลส้าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 39 

 
 

ล้าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก้าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต้าบลธาตุทอง ที่มีความชัดเจน น้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

5 38 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต้าบลธาตุทอง 

5 39 
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 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน้าไปสู่การ
จัดท้าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

5 39 

รวมคะแนน 100 x 8 = 800 761= 95.12 % 
   

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
         (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุทอง  จ้านวน  8 คน) 

 ผลการให้คะแนนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลธาตุทอง   
 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลธาตุทองในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล้าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิ เคราะห์กรอบการจัดท้า

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้ วยการวิ เคราะห์ ศั กยภาพด้ านเศรษฐกิ จด้ านสั งคม ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 X 8 = 80 
 

76 

2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ้านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวนที่ด้าเนินการจริงตามที่ได้
ก้าหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนที่ไม่สามารถด้าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ้านาจหน้าท่ีที่ได้ก้าหนดไว้ 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด้าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 X 8 = 80  
 

76 

3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน้าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด้าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด้าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด้าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด้าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 X 8 = 80 
 

78 
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ล้าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลธาตุทอง ในมิติต่างๆ จนน้าไปสู่การ
จัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

10 X 8 = 80 
 

78 

5 โครงการพัฒนา 60 x 8 = 480 453 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต้าบลธาตุทอง และด้าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต้าบลธาตุทอง ที่ก้าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 X 8 = 40 37 

5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวั ตถุประสงค์ ชัดเจน (clearobjective)  โครงการต้ องก้ าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด้าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 X 8 = 40 39 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ้านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด้าเนินงาน และระยะเวลา
ด้าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 X 8 = 40 38 

   
ล้าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 X 8 = 40 37 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด

5 X 8 = 40 39 
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เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 X 8 = 40 37 

 
ล้าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก้าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก้าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 X 8 = 40 36 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด้าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด้าเนินการเอง
หรือร่วมด้าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5 X 8 = 40 36 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค้านึงถึงหลักส้าคัญ  
5 ประการในการจัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) 
 (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 X 8 = 40 37 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก้าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่้ากว่าร้อยละห้าของการน้าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

5 X 8 = 40 39 
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 5.11 มีการก้าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับมีการก้าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน  
(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) 
ได้ เช่น การก้าหนดความพึงพอใจ การก้าหนดร้อยละ การก้าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 X 8 = 40 39 

 
ล้าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่ง

ที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด้าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค้านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด้าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส้าเร็จ
ได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด้าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 X 8 = 40 39 

รวมคะแนน 100 x 8 = 800 761 = 95.12% 

   
นายวิทวัส  เพชรล้้า ครับรายละเอียดการสรุปความเห็นและการเสนอแนะในภาพรวม  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลธาตุทอง   
    เห็นว่าควรเร่งรัดให้มีการด้าเนินโครงการให้สามารถด้าเนินการได้  
     ในปีงบประมาณ กระผมขออภิบายรายละเอียดไว้เท่านี้ครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ ครับทุกท่านก็ได้ฟังรายละเอียดรายการติดตามและประเมินผล 
(นายกฯ)  แผนพัฒนาเทศบาลต้าบลธาตุทองคะแนนที่ได้ก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับ มี  
   ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง การ  
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลธาตุทองห้าปี พ.ศ.2561-  
   2565 ประจ้าปีงบประมาร 2563 หรือไม่ครับ เชิญท่าน สท.สมควร ครับ 
 
นายสมควร  มาลากอง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่านและ พนักงานที่เข้าร่วมประชุมทุกคน  
(สท.เขต.2)  กระผมอยากเรียนถามเจ้าหน้าที่เรื่องการประเมินและติดตามแผนพัฒนา  
   เทศบาลต้าบลธาตุทองไม่ทราบว่าคณะกรรมการประกอบด้วยใครบ้างครับและ 
   มีการประชุมวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร น่าจะมีเอกสารประกอบให้ทางสภาอ่าน  
   ด้วยนะคับ ว่าท่านไหนให้คะแนนเท่าไหร่ เอกสารน่าจะส่งให้ทางสมาชิกทราบ  
   ด้วยนะครับ 
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นายวิทวัส  เพชรล้้า เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะกรรมการมี 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)ทั้งหมด 11 ท่านครับ มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 พ.ย.2563 และมีรายงานการ 
   ประชุมซึ่งผมไม่ได้แนบมาด้วย ต้องขออภัยทางสภามา ณ ที่นี้ด้วยครับ   
   คณะกรรมการประกอบด้วย  
    1.นายเอี่ยม  บุตรสาลี ประธานคณะกรรมการ /นายสุวิทย์  วานนท์/นาย 
    เอลวิส  รัตนประทุม/นายอ้ม  นิลผาพงษ์/นายเฉลิม หมู่หาญ/นายสุพจน์  ศิลา 
   บุญ/พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ/นายวิทวัส  เพชรล้้า  ซึ่งการให้คะแนนเป็นไป  
   โดยลับ แต่คณะกรรมการทั้งหมดจะให้คะแนนตามท่ีน้าเสนอ ซึ่งตรงนี้กระผม  
   บกพร่องที่ไม่ได้แนบรายงานการประชุมมาด้วยครับ ขอคุณครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ ครับมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ในส่วนของ 
(ประธานสภาฯ)  รายงานการประชุมค่อยส่งให้ทีหลังก็ได้ครับหากท่านสมาชิกอยากได้ ก็ให้  
   เจ้าหน้าที่ส้าเนารายงานการประชุมให้ท่านกับท่านสมาชิกได้อ่าน ครับถ้าไม่มี  
   สมาชิกท่านใดสอบถามกระผมไปไปต่อในระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายน้อย  หารอาวุธ 4.1.พิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย     

(ประธานสภาฯ) ประจ าปี 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ส ารวจ กล้อง cctv (ส านักปลัด)  เชิญท่านนายก
   ชี้แจงครับ 
   
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม 
(นายกฯ)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจง หมวด งบลงทุน ที่ท้าให้ลักษณะ 
   ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็นอ้านาจของสภาท้องถิ่น  
   ขอให้ ท่านรักษาการปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านสืบเนื่องจากที่ส้านักปลัด 
(หน.ส้านักปลัด)  ได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2561 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากทาง 
   สภาและประกาศใช้ไปแล้วนั้น ยังมีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากมีการตั้ง 
   ไว้ไม่ตรงตามหมวดตามประเภทที่ถูกต้องจึงขออ้านาจสภาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้า 
   ชี้แจงเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบรายละเอียดดังต่อไปนี้ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลธาตุทอง 
   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
   ทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส้ารวจ  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
   (CCTV)  ตามรายละเอียดดังนี้  
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ค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส้าหรับ ติดต้ังภายนอก
อาคาร ส้าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว่ ไป จ้านวน 4 ชุดๆ
ละ ราคา 32,000 บาท   เป็นเงิน 128,000  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,920x1,080 pixel  หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel - มี frame rateไม่น้อยกวา่ 25 ภาพต่อ 
วินาท ี(frame per second) – ใช้เทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ 
 Infrared Cutoff Removable (ICR) ส้าหรับการบันทกึภาพได้ทั้งกลางวันและ 
กลางคืนโดยอัตโนมัต ิ– มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกวา่ 0.12 LUX ส้าหรับการ
แสดง ภาพส ี(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส้าหรับการแสดงภาพ ขาว
ด้า (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกวา่ 1/3  
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่้าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสสูงสุดไม่ น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจบัความเคลื่อนไหว อัตโนมัติ
(Motion Detection)ได ้- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตา่ง
ของแสง มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)  ได้ -
 สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2  แหล่ง - ได้รับ 
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่ง
สัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ – มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
 (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ และ สามารถท้างาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  หรือ IEEE 802.3at  
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
 

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส้าหรับ ติดต้ังภายนอก
อาคาร ส้าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว่ ไป จ้านวน 4 ชุดๆ
ละ ราคา 32,000 บาท   เป็นเงิน 128,000  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,920x1,080 pixel  หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel - มี frame rateไม่น้อยกวา่ 25 ภาพต่อ 
วินาท ี(frame per second) - ใช้เทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ 
 Infrared Cutoff Removable (ICR) ส้าหรับการบันทกึภาพได้ทั้งกลางวันและ 
กลางคืนโดยอัตโนมัต ิ– มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกวา่ 0.12 LUX ส้าหรับการ
แสดง ภาพส ี(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส้าหรับการแสดงภาพ ขาว
ด้า (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกวา่ 1/3  
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่้าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสสูงสุดไม่ น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจบัความเคลื่อนไหว อัตโนมัติ
(Motion Detection)ได ้- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตา่งของ
แสง มาก (Wide Dynamic Range หรอื Super Dynamic Range)  ได ้- สามารถ
ส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2  แหล่ง - ได้รับ 
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่ง
สัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ – มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
 (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ และ สามารถท้างานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  หรือ IEEE 802.3at  
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
 

 
 

ค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส้าหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66หรือดีกว่า - สามารถท างานได้ที่
อุณหภูม ิ-10 C ถึง 50 C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP  หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.
1X ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องส้าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจา้
แบบ SD Card  หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card – ต้อง 
มี Software Development Kit (SDK)  หรือ Application Programming
 Interface (API) ในรูปแบบ แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ
สามารถ Download  จากเว็บไซต์ผู้ผลิต - ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริการจัดการหรือบริการงาน 
ที่มีคุณภาพ 
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1  ส้าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว่ไป จ้านวน 3 ชุดๆ
ละ ราคา 48,000 บาท  เป็นเงิน 144,000  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถท้าการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กับ
ระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกวา่ 90  องศา และ การย่อ
ขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่ น้อยกว่า 20 เท่า - มีความ
ละเอียดของภาพสสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,920x1,080 pixel  หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ 
วินาท ี(frame per second) – มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกวา่  
0.15 LUX ส้าหรับการแสดง ภาพส ี(Color) และไม่
มากกว่า 0.02 LUX ส้าหรบัการแสดงภาพ ขาว-ด้า (Black/White)  

 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส้าหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66หรือดีกว่า - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -
10 C ถึง 50 C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP  หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  
ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องส้าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ้า
แบบ SD Card  หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card – ต้อง 
มี Software Development Kit (SDK)  หรือ Application Programming Int
erface (API) ในรูปแบบ แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ
สามารถ Download  จากเว็บไซต์ผู้ผลิต - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภยัต่อ
ผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม - ผู้ผลิต
ต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริการจัดการหรือบริการงาน ที่มีคุณภาพ 
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1  ส้าหรับ 
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว่ไป จ้านวน 3 ชุดๆละ ราคา 48,000 บาท  เป็น
เงิน 144,000  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถท้าการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กับ
ระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกวา่ 90  องศา และ การย่อ
ขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่ น้อยกว่า 20 เท่า - มีความละเอียด
ของภาพสสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel  หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ 
วินาท ี(frame per second) – มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกวา่  
0.15 LUX ส้าหรับการแสดง ภาพส ี(Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX ส้าหรับ
การแสดงภาพ ขาว-ด้า (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว - สามารถตรวจจับ
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว - สามารถ
ตรวจจับความเคลื่อนไหว อัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้- สามารถส่ง
สัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2  แหล่ง - ได้รับ 
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่ง
สัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และ สามารถทา้งานได้ตาม มาตรฐาน IEEE 802.3af  
 หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ตัวกล้อง
ได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส้าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่
ได้มาตรฐาน IP66หรือดีกวา่ - สามารถท้างานได้ที่อุณหภูม ิ-
10 C ถึง 50 C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน  
HTTP, HTTPS, “NTP  หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น
อย่างน้อย - มีช่องส้าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ้า
แบบ SD Card  หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card – ต้อง 
มี Software Development Kit (SDK)  หรือ Application Programming
 Interface (API) ในรูปแบบ แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ
สามารถ Download  จากเว็บไซต์ผู้ผลิต - ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริการจัดการหรือ 
บริการงานที่มีคุณภาพ 

ความเคลื่อนไหว อัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้- สามารถส่งสัญญาณ
ภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2  แหล่ง - ได้รับ 
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่ง
สัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และ สามารถทา้งานได้ตาม มาตรฐาน IEEE 802.3af  
 หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ตัวกล้องได้
มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส้าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66หรือดีกว่า - สามารถทา้งานได้ที่อุณหภูมิ -10 C ถึง 50 C เป็น
อย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน  
HTTP, HTTPS, “NTP  หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่าง
น้อย - มีช่องส้าหรับบันทึกขอ้มูลลงหน่วยความจา้
แบบ SD Card  หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card – ต้อง 
มี Software Development Kit (SDK)  หรือ Application Programming Int
erface (API) ในรูปแบบ แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ
สามารถ Download  จากเว็บไซต์ผู้ผลิต - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภยัต่อ
ผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม - ผู้ผลิต
ต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริการจัดการหรือ 
บริการงานที่มีคุณภาพ 

 

ค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย(Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่องราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน – เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา
เพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยเฉพาะ - สามารถบันทกึและ
บีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4  หรือ H.264 หรือดีกวา่ – ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่อง
เช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือ่
แสดงผลที่ความละเอียดของ ภาพสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,920x1,080 pixel 
 หรือไม่น้อย กว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน “HTTP  หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP” 
, SNMP , RTSP ได ้เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส้าหรับกล้องวงจร
ปิดโดย เฉพาะ (Surveillance Hard Disk)  ชนิด SATA  
ขนาดความจุรวม ไม่น้อยกวา่ 8 TB – มีช่องเช่ือมต่อ 
 (Interface) แบบ USB จ้านวนไม่น้อยกว่า 2  ช่อง - สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องม ีSoftware Development Kit  
(SDK)  หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ 
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอ้ง หรือสามารถ Download  จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
ระบบ เครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงาน ที่มีคุณภาพ 
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ ข่าย (Network Video Recorder) 
 แบบ 16 ช่อง ราคา 61,000  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน – เป็นอุปกรณ์ที่ผลิต
มาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดย เฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัด
ภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4  หรือ H.264 หรือดีกว่า - ได้รับ 
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่อง
เช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ้านวน ไม่น้อยกวา่ 1  ช่อง - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ
เพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ ภาพสงูสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 
pixel หรือไม่น้อย กว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน “HTTP  หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP  หรือ SNTP”,  

 3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน – เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพ
จากกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด โดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตาม
มาตรฐาน MPEG4  หรือ H.264 หรือดกีว่า – ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ้านวน
ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง - สามารถบันทกึภาพและส่งภาพเพือ่แสดงผลที่ความละเอยีด
ของ ภาพสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,920x1,080 pixel 
 หรือไม่น้อย กว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน “HTTP  หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP” 
, SNMP , RTSP ได ้เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส้าหรับกล้องวงจรปดิ
โดย เฉพาะ (Surveillance Hard Disk)  ชนิด SATA  
ขนาดความจุรวม ไม่น้อยกวา่ 8 TB – มีช่องเช่ือมต่อ 
 (Interface) แบบ USB จ้านวนไม่น้อยกว่า 2  ช่อง - สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit  
(SDK)  หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ 
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอ้ง หรือสามารถ Download  จากเว็บไซต์
ผู้ผลิต - สามารถแสดงภาพทีบ่ันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ 
เครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรอืบริหารงาน ที่
มีคุณภาพ 
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ ข่าย (Network Video Recorder) 
 แบบ 16 ช่อง ราคา 61,000  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน – เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา
เพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดย เฉพาะ - สามารถบันทกึและบบีอัดภาพได้
ตามมาตรฐาน MPEG4  หรือ H.264 หรือดีกว่า - ได้รับ 
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ้านวน ไม่น้อยกวา่ 1  ช่อง - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือ่แสดงผล
ที่ความละเอียดของ ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย 
กว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน “HTTP  หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP  หรือ SNTP”,  
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SNMP , RTSP ได ้เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส้าหรับกล้องวงจร
ปิดโดย เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA  
ขนาดความจุรวม ไมน่้อยกวา่ 16 TB - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  
แบบ USB จ้านวนไม่น้อยกวา่ 2  ช่อง - สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องม ีSoftware Development Kit 
 (SDK)  หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ 
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถถกูต้อง หรือสามารถ Download  จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
ระบบ เครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงาน ที่มีคุณภาพ  
5. พร้อมค่าติดตั้งระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และค่า ทดสอบระบบ
พร้อมประกัน 2 ป ีเป็นเงิน  129,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด 

SNMP , RTSP ได ้เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส้าหรับกล้องวงจรปิด
โดย เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA  
ขนาดความจุรวม ไม่น้อยกวา่ 16 TB - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  
แบบ USB จ้านวนไม่น้อยกวา่ 2  ช่อง - สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit 
 (SDK)  หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ 
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถถกูต้อง หรือสามารถ Download  จากเว็บไซต์
ผู้ผลิต - สามารถแสดงภาพทีบ่ันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ 
เครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรอืบริหารงาน ที่
มีคุณภาพ  
5. พร้อมค่าติดตั้งระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และค่า ทดสอบระบบ

พร้อมประกัน 2 ปี เปน็เงิน   145,000 บาท   ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด 

 
นายน้อย  หารอาวุธ ตามที่ท่านรักษาการปลัดได้ชี้แจ้งรายละเอียดมีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่
(ประธานสภาฯ)  ครับ 
 
นายสมควร  มาลากอง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกทุกท่าน ส้าหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(สท.เขต.2)  ค้าชี้แจง กล้อง cctv นี้ คือที่เราตั้งไว้ตอนแรก 129,000 บาท แล้วขอเพ่ิมยอดเงิน
   เป็น 145,500 บาทใช่มั้ยครับ ผมอยากสอบถามว่ามันจะผิดระเบียบหรือไม่ครับ ท่ี
เรา   เพิ่มยอดเงินซึ่งตามระเบียบสามารถลดยอดเงินได้แต่ไม่สามารถเพ่ิมยอดเงินได้
ครับ 
 
พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ  เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เป็นการเพ่ิม 
(หัวหน้าส้านักปลัด) ยอดเงินในรายละเอียดปลีกย่อย แต่ยอดเงินในยอดเงินรวมเท่าเดิมคือยอด  500,000 
   บาทครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครบั ถ้าไม่มีกระผมจะไปในวาระต่อไปครับ 
(ประธานสภาฯ)          คงไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจง ถ้าไม่มีผมขอมติ 

เห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจง สมาชิกท่านใดเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
ค้าชี้แจง งบประมาณพ. ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์กล้อง CCTV หมวดค่าครุภัณฑ์
ส้านักงานเป็นเกา้อี้พลาสตกิ ซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่ ท่าน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ ขอขอบคุณทางท่านสมาชิกครับ  
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

   2564    

    เห็นชอบ     8  เสียง    

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง   

    งดออกเสียง 1 เสียง   

    ลาประชุม   1   เสียง 
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    4.2.พิจารณาขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2564   
    หมวดค่าครุภัณฑ์ส้านักงานเก้าอี้พลาสติก(ส้านักปลัด)  

    เชญิท่านนายกชีแ้จงรายละเอียดครับ 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายละเอียดการขอ
(นายกฯ)   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์รายละเอียด ดังนี้ครับ 
 
     ส้านักปลัดฯ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน  หมวด
     ค่าใช้สอย วัสดุ ส้านักงาน เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอถือจ่าย  จึงขอโอน 
     งบประมาณเพ่ิม - ลด   ตามรายการดังนี้ 

โอนลด 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอ้ี
พลาสติก งบประมาณอนุมัติ 120,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 120,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
120,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท  
 

  โอนเพิ่ม  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย วัสดุ ส้านักงาน งบประมาณ
อนุมัติ 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000.- บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  
120,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 170,000.- บาท  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติเลยนะครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

   2564    

    เห็นชอบ     8  เสียง    

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง   

    งดออกเสียง 1 เสียง   

    ลาประชุม   1   เสียง 

 

4.3 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปี  2564 หมวดค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์จากกองคลัง  

 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ 

(นายกฯ)  กระทรวงมหาดไทย พ. ศ. 2561 แก้ไข พ. ศ. 2563 การโอนและแก้ไขงบประมาณ
ข้อ  

27 การโอนงบประมาณในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะและคุณภาพ
เปลี่ยนหรือตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจของสภา ซึ่งกองคลังคือคอมพิวเตอร์ตั้งไว้
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน 8,900 บาทโอนครั้งนี้ไปตั้งไว้ที่หมวดค่า
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ใช้สอย ซึ่งถูกคือหมวดค่าใช้สอย ส่วนข้อความเหมือนเดิมทุกอย่าง ก็น้าเรียนทางสภา
รายละเอียดดังนี้ครับ 

    หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)    
    เชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอชี้แจง 
(นายกฯ)  รายละเอียดในการโอนงบประมาณรายละเอียด ดังนี้ 
   เนื่องจากตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ 
   เทศบาลต้าบลธาตุทอง  บางหมวด/รายการที่ได้รับอนุมัติมีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
และมี    บางหมวดรายการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แต่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปไม่
เพียงพอต่อการ    ใช้จ่ายหากไม่ด้าเนินการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปี   งบประมาณ  พ.ศ. 2564  อาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ได้ รายละเอียดดังนี้ 
 
   1.  โอนเงินงบประมาณ 

       กองคลัง 
  1.1. โอนเพิ่ม 

  ด้าน   บริหารทั่วไป 
  แผนงาน   บริหารงานคลัง 
  งาน   บริหารงานคลัง 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภท   ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด้า  
     ชนิดNetwork แบบที่1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท  
     คุณลักษณะพื้นฐาน      
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi    
    - มีความเร็วในการพิมพ์ส้าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28    
    หน้าต่อนาที (ppm)       
    -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจ้า   
    (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ    
    (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ   
     10/100 Base-T หรือ จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ  
     สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
     - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250แผ่น    
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 รวมโอนเพ่ิม  8,900.- บาท 
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 1.2. โอนลด 
  ด้าน   บริหารทั่วไป 
  แผนงาน   บริหารงานคลัง 
  งาน   บริหารงานคลัง 
  หมวด   ค่าใช้สอย 

ประเภท  ค่าบ้ารุงรักษาซ่อมแซม 
รวมโอนลด   8,900.- บาท 
 

นายน้อย  หารอาวุธ     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)           
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม  ตั้งไว้ค่าครุภัณฑ์คือผิดต้องย้ายมาค่าใช้สอย แต่ว่าครุภัณฑ์ก็เป็นอ านาจของสภา 
(นายกฯ)              โดยตรงจะเอาเข้าสภา ให้สภารับทราบลงมติในการเปลี่ยนเป็นค่าใช้สอย ซึ่งเจ้าหน้าที่เอง     
                                  ก็ต้องระวังในการท าเทศบัญญัติ 
 
นายสมควร มาลากอง      คือสงสัยแต่ก่อนในหมวดนี้ ลักษณะนี้ เราจะตั้งไว้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ และ 
(เลขาสภาฯ)                  เปลี่ยนมาเป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 

พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ เรียนท่านประธาน ตามเทศบัญญัติตั้งไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตรงนี้ 
 (หัวหน้าส้านักปลัด)  เขาพิมพ์ผิด แปลว่าตั้งผิดหมวดเลยมาขออ านาจสภาเปลี่ยนเป็นค่าใช้สอย  
 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม  ขอเพ่ิมเติมท่าน สท.น่าจะถามว่ากองอื่น ๆคงจะเป็นค่าใช้สอยอยู่  
(นายกฯ)   
 
นายน้อย  หารอาวุธ      กองคลังตามเทศบัญญัติเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่กองอื่นถูกอยู่ คือเป็น 
(ประธานสภาฯ)           ค่าใช้สอย เปลี่ยนเป็นค่าใช้สอยนะครับ 
 
นายสมควร มาลากอง     ขอฝากนะครับ อยากให้ท้าการบ้านก่อนค่อยลงเทศบัญญัติ ให้สภาได้พิจารณา พวก 

(เลขาสภาฯ)                 ผมก็ไม่ว่าค่าคุรุภัณฑ์ ค่าตอบแทน ให้สภาพิจารณา สภาก็ยกมือให้ ต่อไปให้ท้า 
                               การบ้านก่อนครับ  
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม  ในส่วนราชการก็คงต้องฝากคือเรื่องการเปลี่ยนหมวดแต่ละอย่างทางฝ่ายบริหาร 
(นายกฯ)             เองเราคงไม่รู้รายละเอียดลึกขนาดนั้นเรื่องระเบียบ แต่ถ้าพลาดมาถ้าเป็นหมวดไหน 
 
                               ที่เกี่ยวกับสภาเราก็ไม่เมนิเฉยเพราะเราไปซื้อไม่ได้ มันผิดระเบียบ เราจะซื้อพอมันผิด  
                                ระเบียบเราก็เลยเอาเข้าสภา  
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นายน้อย  หารอาวุธ      ถ้าสภาเราไม่แก้ไขเราก็ซื้อไม่ได้ คือทางสมาชิกอยากให้ละเอียดกว่านี้หน่อยเพราะว่า 
(ประธานสภาฯ)          แก้ไขบ่อย มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกไหมครับ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหมวดของ 

กองคลัง ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบสมาชิกท่านใดเห็นชอบเกี่ยวกับหมวดค่าครุภัณฑ์
ของกองคลัง ซึ่งข้อความเดิมอยู่ ในหมวดที่ดินและสิ่ งก่อสร้างข้อความให ม่
เปลี่ยนแปลงมาอยู่หมวดค่าใช้สอยโปรดยกมือครับ ขอบคุณนะครับที่เห็นชอบ 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

   2564    

    เห็นชอบ     8  เสียง    

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง   

    งดออกเสียง 1 เสียง   

    ลาประชุม   1   เสียง  

  
ระเบียบวาระท่ี 5            เรื่องอื่น ๆ  
นายน้อย  หารอาวุธ        อยากให้ท่านสมาชิกได้สอบถามทางท่านผู้บริหาร เชิญท่านนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม  เรียนท่านประธานสภา ในเรื่องอื่น ๆเรื่องกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในวันที่ 21-25  
(นายกฯ)                     ท่ีอบต.หนองตูม วันที่ 25 ท่านต้องไปร่วมเดินพาเหรด ปีนี้ไม่เอาสีชมพู เอาสีธงชาติ  

และเสื้อแจ็คเก็ตส่วนกางเกงเป็นกางเกงวอร์มปีที่แล้วก็ได้ ท่ีส้าคัญปีนี้เราได้ผอ. ใหม่ 
คือผอ. โกสินทร์ ขบวนพาเหรดต้องมีรางวัล ปกติเราจะมีแต่ทีมงานเราไป ปีนี้จะ
เชิญอสม.กลุ่มข้าว กลุ่มต่าง ๆในต้าบลไปร่วมอย่างน้อยสองถึงสามร้อยคน เราเตรียม
งานมาเป็นเดือนและกีฬาเราก็ซ้อมทุกวัน ทางสภาถ้าไปเราก็อยากให้อยู่งานเลี้ยง มี
วง ช.ช้างมิวสิค ถ้าไปก็แจ้งชื่ออีกทีเราจะได้จองโต๊ะในส่วนวันที่ 30 ทางฝ่ายบริหารก็
จะเลี้ยงพนักงานเป็นโต๊ะจีน เชิญท่าน สท.ของขวัญ 1 ชิ้น การจับของขวัญเราจะให้
แต่พนักงาน วันที่ 30 ก่อนปิดงานเราเริ่มตั้งแต่ 11:00 น เชิญท่านสมาชิกมาร่วมกับ
พนักงานของเรา และในวันที่ 18 นี้ ทางรพ.สต.จัดเลี้ยงส่งหมอจ่าไปเป็นผอ.ที่ช่อง
สามหมอ เขาให้โต๊ะจีนเรามา 2 โต๊ะ ประมาณ 5 โมง ใช้สถานที่เรา ช่วงนี้ในสัปดาห์
นี้จะเป็นการอบรมในการเลือกตั้งของเทศบาลเราเป็นการเลือกตั้ง อบจ.ใช้สถานที่เรา 
ส่วนใหญ่กรรมการจะเป็นก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีพนักงานบางคนที่เป็นกรรมการใน
หน่วยเลือกตั้ง เรื่องต่อไปเรื่องการแจ้งสถานการณ์หมู เป็นการสมัครใจ ใครที่เลี้ยงหมู
ต้องระวังหมูตัวเอง ตอนนี้เขียงหมูในต้าบลเราก็ยังไม่มีจนกว่าในต้าบลของเราจะไม่มี
หมูเป็นโรคตายถึงจะมีการขาย โรคนี้ติดต่อหมูกับหมูไม่อันตรายกับคน สถานการณ์
ตอนนี้ยังไม่มีหมูตายเพิ่ม และมีประศสุัตว์เฝ้าระวังอยู่ ส่วนฟาร์มใหญ่เขาจะไม่ 
รับผิดชอบให้ ให้เฉพาะ 300 ตัว เขาจะรับกิโลกรัมละ 70 บาท เป็นหมูพันธุ์หรือ
ชดเชยให้เป็นการสมัครใจของชาวบ้าน เรื่องต่อไปทางเทศบาลก็จะท้าปฏิทินเหมือน
ทุกปี ก็ฝากไปแจกตามหมู่บ้าน คือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ของพวกเรา ในส่วนของ
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การจ่ายขาดเอง ขอน้าเรียนว่าท้างานเสร็จแล้วแต่สัญญาจ้างยังไม่เรียบร้อย จะมีแอส
ฟัลท์ติก หินคลุก ขุดลอก เหลืออีก 2 ตัวที่ยังไม่ท้า ส่วนคอนกรีตก็ยังไม่ได้ท้า รอ
เจ้าหน้าที่เรื่องระเบียบต่าง ๆก็ฝากทางสภาที่เราร่วมด้วยช่วยกันบางเรื่องเราก็ศึกษา 
ไปด้วยกัน เนื่องจากเป็นเรื่องกฎหมาย  

 
นายน้อย  หารอาวุธ     อยู่ในวาระอื่น ๆอยู่นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามทางผู้บริหารเชิญครับ เชิญ   
(ประธานสภาฯ)          ท่านเอี่ยมครับ    
 
นายเอี่ยม บุตรสารี        เรียนท่านประธานสภา ผมดูโครงการแต่ละโครงการ หน้า 7 โครงการที่ 10 หมู่ที่ 1                   
 (สท.เขต1)                 แอสฟัลติกความยาวไม่มีเลย อยากถามท่านประธานถึงผู้บริหารหินคลุกรู้สึกว่าน้อย 
                                มาก    
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม   เรียนท่านประธาน ขออนุญาต เรื่องหินคลุกก็คงตามระเบียบ ปล 4 ปล 5 อยู ่
(นายกฯ)                     แล้วค้าว่าน้อยเป็นการคิดไปเองหรือเปล่า ผมก็อยากคุยเรื่องนี้ ให้ดูข้อ 9 การรักษา  

ระเบียบและความสงบเรียบร้อยในข้อ 118 ในการประชุมสภาท้องถิ่นห้ามให้ผู้ใด 1  
ใช้ถ้อยค้าไม่สุภาพกล่าวค้าหยาบคายเสียดสีหรือใส่ร้าย ผมอยากให้ท่าน ส.ท.ช่วยดู
เรื่องนี้ด้วย ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ถอนค้าพูดเพราะเรามีระเบียบในการท้างานอยู่  
 

นายเอี่ยม บุตรสารี      คือมันบางจริง ๆ บางที่มันไม่มีเลย อยากให้พวกเราไปตรวจดูได้เลยครับ สายแยกจาก   
(สท.เขต1)                ถนนสายหนองคนั-หนองครอ้ แยกนางเทียบ แก้วนิล ไปดูได้เลยครับ มันบางมาก วันที่ 
                             เราประชุมท่านนายกบอกว่าตรงไหนที่มันเสียหายจะลงหินคลุกให้บางจุดยังไม่ได้เลย  
                             ชาวบ้านเขาขอมา ถ้าผมผิดที่พูดว่ามันน้อยผมขอถอนค้าพูดก็ได้อยากให้ไปดูความเป็น 
                             จริง ขอบคุณมากครับ  

 
นายน้อย  หารอาวุธ     ท่าน สท.ก็ได้ถอนค้าพูดที่ว่าน้อยครับ  
(ประธานสภาฯ)           
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม    เรียนท่านประธาน ในส่วนเส้นที่เราท้าก็น้าเรียนแล้วว่าก็จะได้บางเส้น เราเสนอ 
(นายกฯ)                     มาทั้งหมด 8 โครงการทั้งต้าบลเรา ต้าบลเราถ้าท้าจริงๆงบ 10 ล้านก็ไม่พอ งบ 

ตัวนี้เราล้านถึงสองล้าน อย่างบ้านฝายผมก็พยายามเน้น เหล่ากาดย่าก็ก้าลังท้าอยู่ 
เส้นสท.เอี่ยมก็เน้นอยากให้มองภาพรวมในส่วนเทศบัญญัติหากชาวบ้านล้าบากจริง ๆ 
ช่วงหน้าฝนเราก็จะช่วยเสริมช่วยเติม  บางเส้นผมก็รู้ว่ายังไม่ได้ครบแต่ด้วย
งบประมาณเราก็ท้าตามงบประมาณก็อยากให้สภาได้รับทราบ ถ้าหากปีหน้าท่าน
เสนอมาหรือผมเสนอถ้าหากยังอยู่ด้วยกันก็เอาให้มันเยอะกว่านี้ก็แล้วกัน  
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นายน้อย  หารอาวุธ      ส่วนที่เกรดก็เกรดทุกเส้น หินคลุก็คละกันไป หินคลุกก็ใส่ถ้าจะไปใส่เส้นใดเส้นหนึ่งก็ 
(ประธานสภาฯ)          ไม่ทั่วถึงแก้ปัญหาไปก่อนช่วงนี้ ก็คงยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เป็นหน้าแล้งอยู่ เชิญท่าน 
                               เอี่ยมครับ  
 
นายเอี่ยม บุตรสารี      เรียนท่านประธาน ผมอยากเสนอแนะเกี่ยวกับรถเกรด เขาเกรดรถบดอัดไปวิ่งตามเขา 
(สท.เขต1)                ท้าไมครับ เปลืองงบประมาณเฉยๆ ปีหน้าอย่าให้มีนะครับ สิ้นเปลืองงบประมาณของ 
                             เราครับ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ     ก็เป็นความคิดสมาชิกที่ช่วยกันแก้ไข เชิญท่านรองครับ 
(ประธานสภาฯ)           
 
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว     เรียนท่านประธานซึ่งอยู่ในวาระอื่น ๆ ผมมีเรื่องอยากจะเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับความ
(รองประธานฯ)            เดือดร้อนของประชาชนในต้าบลธาตุทองที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเกี่ยวกับถนน 

การเกษตรแต่ก่อนถนนการเกษตรจะใช้หน้าท้านาถึงเก็บเกี่ยว ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไป 
ถนนการเกษตรใช้ทั้งปีเลย ช่วงหน้าฝนล้าบากมากแต่เราไม่สามารถด้าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขได้ ก็มีช่วงหน้าแล้งที่จะปรับปรุงแก้ไขด้าเนินการไปแล้ว  เกี่ยวกับ
งบประมาณเงินจ่ายขาดถนนเพ่ือการเกษตรโซนทางหนองกุงใหม่-หนองกรุงศรีเยอะ
เลยมีหลายเส้นที่ยังไม่ได้ปรับปรุงเส้นไหนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงถ้ามีงบปรับปรุง
ซ่อมแซมที่มีอยู่ในเทศบัญญัติผมก็ฝากนายกงบจ่ายขาดก็พอบรรเทาความเดือดร้อน
ไปบางส่วน บางหมู่บ้านเขาไม่มากก็แล้วเสร็จ ส้าหรับหมู่ 3 หมู่ 7 ถนนการเกษตร
มากมายที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงก็มากมาย ฝากเรื่องนี้กับทางท่านนายกไว้พิจารณา
ด้วย ส้าหรับรถเกรดเกรดถึงขอบดีแต่ความละเอียดไม่เท่าไร  จากสายกกกอกมี
เกษตรกรที่เขาใช้งบประมาณส่วนตัวซื้อหินคลุกไปลงเองแต่รถเกรดของเราไปเกรด
ของเขาพังลงริมถนนบ้าง มีหญ้าไปกองไว้กลางถนนก็มี ผมไปดูมาแล้ว ฝากท่าน
นายกด้วย  
 

นายน้อย  หารอาวุธ      เชิญท่านสุวิทย์ ครับ 
(ประธานสภาฯ)           
 
นายสุวิทย์ วานนท ์      เรียนท่านประธาน ผมอยากพูดถึงหินคลุกเหมือนกันครับว่าที่หินคลุกลงเสร็จแล้วท่าน       
 (สท.เขต2)                ผู้บริหารพอใจไหมครับ  
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นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม   เรียนท่านประธานค้าว่าพึงพอใจผมตอบว่าระดับหนึ่งตามงบประมาณ จริง ๆผม  
(นายกฯ)                    อยากท้าคอนกรีตให้ทุกเส้น ทุกสายด้วยซ้้า แต่ด้วยเงินตัวเดียวครับ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ     ตามหลักความพึงพอใจต้องถามผู้ใช้เส้นทาง งบประมาณแต่ละโครงการจ่ายขาดก็ได้ 
(ประธานสภาฯ)          ตามเนื้อผ้า สมาชิกท่านใดสอบถามฝ่ายบริหารอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม       
                              ครับ 
                                         ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

                                      (ลงชื่อ)............................................. 

                                               (นายสมควร มาลากอง) 

                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 

                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน 

 

(ลงช่ือ).....................................                               (ลงช่ือ)..............................................  
                (นางนวนระออง   แสวงรัตน์)                                         (นายสนอง   สนธิสมพนัธ์) 

      ผูต้รวจรายงานการประชุม                                           ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 

       (ลงช่ือ)............................................ 
                            (นายเอลวสิ  รัตนประทุม)   
                         ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 . 
ข้าพเจ้าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 

แล้วจงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

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


