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-ส าเนา- 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันจันทร์  ที่ 26  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.2562 

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.   นางหนูพาด แก่นสุข  ต าแหน่ง   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

4.  นายน้อย พลเดช  ต าแหน่ง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

5. นายสุพจน์  ศลิาบุญ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง 

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

7. นายธีระธรรม  แก้วเพ็ญศรี ต าแหน่ง   นิตกิารช านาญการ 

8. นายวิทวัส   เพชรล้ า  ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9. นางวิรากานต์  กู่ชัยภูมิ  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา   09.30  น.   

นายน้อย    หารอาวุธ  กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  

(ประธานสภาฯ)  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1   ประจ าปี 2562 

    ในวันพฤหัสบดี ที่  26  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 

นายน้อย หารอาวุธ   ไม่ม ี

(ประธานสภาฯ)    

    

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่านนะครับ  

(นายกฯ)     เรื่องเพ่ือทราบ 

    -เรื่องแรกงบการเงินของเทศบาล ณ วันที่22 กุมภาพันธ์ 2562 รายรับทั้งหมด ณ 
    ปัจจุบัน  37,545,200 ซึ่งหลักๆเป็นหมวดภาษีจัดสรร คือ 11181000 เงินอุดหนุน
    ทั่วไป 25949000 รายจ่ายเข้ามา 37 ล้าน จ่ายไปทั้งหมด19,293,000 หลักๆที่จ่ายก็
    จะเป็นงบกลางก็คือเบี้ยยังชีพ 7,600,000 
        -เรื่องท่ี2 เรื่องของดีอ าเภอภูเขียว ผมได้ไปประชุมสัปดาห์ที่แล้ว ปีนี้งานจัดในวันที่10-
    12 เมษายน หลักๆจะเป็นวันที่10 เป็นการบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาแลและก็มีการแห่
    ขบวน โดยปีนี้จัดขึ้นที่โดมอ าเภอภูเขียว ส่วนรายละเอียดต่างๆ ท่านนายอ าเภอจะ
    ประชุมย่อยอีกครั้ง เราก็คงได้ไปร่วมหลักๆในวันที่10 
        -เรื่องท่ี3 เรื่องโครงการของท่านผู้ว่า โครงการในน้ ามีปลาประชามีสุข โดยหลักๆอยาก
    ให้มีปลาให้ชาวบ้านได้กิน ซึ่งเราได้ท ากิจกรรมมา2วัน กิจกรรมแบ่งเป็นวันที่15 
    กุมภาพันธ์ คือปล่อยที่บ้านหนองคันเป็นงบของอ.บ.จ. 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชาเรา
    ปล่อยทุกหมู่บ้าน ประมาณ15000 ตัว ทุกหมู่บ้าน หมายความว่าบ้านฝาย บ้านธาตุ
    อย่างละจุด แล้วก็วันที่ 10 เมษายน อีกครั้ง 
       -เรื่องท่ี4 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือแจ้ง
    เรามาในวันที่9 มกราคม หัวใจส าคัญคือแจ้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
    วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด แต่เมื่อวาน ก .ก.ต.แจ้งมาใหม่อีก ให้
    ผู้บริหารหรือสมาชิกสามารถเชียร์พรรคไหนหรือ ส.ส.คนใดก็ได้ หมายความว่า
สามารถ    ร่วมพรรคการเมืองพรรคไหนก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าข้าราชการไม่ได้ ท่านสมาชิกลองพิจารณา
    ในส่วนนี้ ถือว่าไม่มีร้องเรียนกัน เรื่องฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาหรือแม้แต่ อบจ .คือ
    การเมืองทุกอย่าง สามารถเชียร์ใครก็ได้ โดย กกต.เขาแจ้งทางกระทรวงมหาดไทยมา
    เมื่อวาน 
        -เรืองท่ี 5 งานราชาภิเษกซ่ึงมีข้ันตอนหลายอย่างแต่พวกเราหลักๆในวันที่4.5.6 
    พฤษภาคม จะมีหนังสืออีกครั้งในการแต่งชุด ในวันนั้นถ้าใครได้เครื่องราชก็ต้องใส่ให้
    เต็มชุด คือแจ้งไว้ประมาณนี้ก่อน ขอบคุณครับ เชิญท่านสนองมีอะไรครับ 
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นายสนอง  สนธิสมพันธ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม สนอง สนธิสัมพันธ์ เรียนถามท่านประธานผ่านถึง
(สท.เขต.1)   ท่านนายก เรื่องท่ีท่านนายกแจ้งว่าท่านสมาชิกเชียร์ใครก็ได้เป็นเอกสารมาหรือยังครับ  
    มันเป็นหนังสือมากระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าฝ่ายบริหารหรือทางสมาชิกสามารถ
    ช่วยเหลือด าเนินการใดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองได้ ส่วน
    ราชการ พนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์คือต้อง
    เป็นกลาง ส่วนหนังสือท่านอธิบดีก็จะส่งมาทางผู้ว่าอีกครั้ง แต่ตอนนี้คือไฟเขียวได้คือ 
    กกต.ส่งมาแล้วถึงกระทรวงมหาดไทยแล้ว ประกาศแล้ว ครับ ขอบคุณครับ 
 

  

ระเบียบวาระที่  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   

นายน้อย  หารอาวุธ  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  สมัยสามัญที่ 4  

(ประธานสภาฯ)  ประจ าปี 2561  ซึ่งทางเลขาก็ได้ส่งรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกได้อา่น

    ทบทวนดูว่ามีขอ้ความที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร  ทุกท่านคงได้อ่านและก็ทบทวนดู 

    แล้วนะครับว่ารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4  ปี 2561  นะครับมีสมาชิก

    ท่านใดที่จะแก้ไขรายงานการประชุมไหมครับเชิญครับ 

 

นายเอลวิส  รัตนประทุม เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่านนะครับ ส าหรับส าเนา 

(สท.เขต 2)   รายงานการประชุมสภาฯครั้งที่ 4 ประจ าปี 2561 หน้าที่ 12  ข้อที่ 10 ขอแก้ไข

    จากเดิมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนน/ซอยภายในหมู่บ้าน 
    ซอยบ้านนางสงัด บ้านหนองบัวค า หมู่ 7 ขอแก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก(คสล.) ถนน/ซอยภายในหมู่บ้านซอยบ้านนางสงัด บ้านหนองกุงศรี หมู่ 7 
    กระผมขอแก้ไขตามนีค้รับ 

 

นายน้อย  หารอาวุธ  ครับมีท่านอื่นที่จะขอแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มกีระผมก็จะขอมติที่ประชุมนะ

(ประธานสภาฯ)  ครับ  

 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม  

    เห็นชอบ     9  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

    งดออกเสียง  1 เสียง    

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ  

นายน้อย  หารอาวุธ  3.1.รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  

(ประธานสภาฯ)   รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี เชิญท่านนายกครับ  
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นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน เนื่องด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(นายกฯ)   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3 พ.ศ.2561 ข้อที่13ให้
           ยกเลิกข้อความในสามของข้อ29 ของระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยจัดท าแผนพัฒนา
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่2พ.ศ.2559 
    โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้เกิดจากการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน15วันนับตั้งแต่
    รายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่า30วัน 
    โดยอย่างน้อยปีละ1ครั้ง ภายในเดือนธันวาของทุกปี ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติสอดคล้อง
    กับระเบียบดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ต.
    ธาตุทอง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี พ.ศ. 
    2561 ถึง พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งเอกสาร
    ตามเอกสารแนบ แต่ว่าก็ให้ทางหัวหน้าวิเคราะห์ได้ชี้แจงและสรุปอีกครั้ง 
 

นายวิทวัส  เพชรล้ า  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) กระผมนายวิทวัส เพชรล้ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ต.ธาตุทอง ได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
    2/2561 เมื่อวันที่26ธันวาคม 2561 เวลา 9 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ต.
    ธาตุทองชั้น 2 ตามรูปเล่มรายงานเริ่มจากค าน าจะเป็น 18 หน้า ไม่ได้รันหน้าให้ เป็น
    การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา4ปี พ.ศ.2561-2564 ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2561 ประจ าไตรมาส ลักษณะเป็นช่องตาราง ประจ าไตรมาสที่3คือ เริ่มตั้งแต่
    วันที่1เมษายน 2561-วันที่30 มิถุนายน2561 และไตรมาสที่4 วันที1่กรกฎาคม 2561-
    วันที่30 กันยายน 2561 ขออนุญาตน าเรียนครับ การติดตามแผนพัฒนา4ปี 2561-
    2564 ไตรมาสที่3-4 9ตั้งแต1่ เมษายน 2561-30 กันยายน 2561 ซึ่งแบ่งเป็น5 
    ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม เช่น แจกเบี้ยยังชีพการ
    พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ขนบธรรมเนียมประเพณีจะอยู่ในนี้  ตามแผนมีทั้งหมด 
    100 โครงการ ด าเนินการทั้งหมด29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ29%  งบประมาณตาม
    แผน55,420,000 บาท งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 26,573,688.20 คิดเป็นร้อยละ  
    47.75 %  
        2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปลูกต้นไม้และสิ่ง
    แวดล้อมของเราทั้งหมด 140 โครงการ ด าเนินโครงการทั้งหมด 11 โครงการ คิดเป็น
    ร้อยละ7.86% งบประมาณตามแผน22ล้านบาท งบประมาณที่เบิกจ่าย1,098,866 คิด
    เป็นร้อยละ 4.99%  
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการตามแผน 78 โครงการ ด าเนินการ 4 
    โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.13% งบประมาณตามแผน 8,650,000 งบประมาณที่
    เบิกจ่าย 556,730 คิดเป็นร้อยละ 6.44%  
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        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นโครงสร้าง
    พ้ืนฐานของเราทั้งหมด ตามแผน 953 โครงการ โครงการที่ด าเนินการจริง 34  
    โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.57% งบประมาณตามแผน 228,900,000 งบประมาณที่
    เบิกจ่าย 5,330,700 คิดเป็นร้อยละ 2.33% 
        5. ยุทธศาสตร์การบริหาร โครงการตามแผน 88 โครงการ ด าเนินโครงการ 39  
    โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.32% งบประมาณตามแผน 44,440,000 บาท  
    งบประมาณท่ีเบิกจ่าย23,728,178.50 บาท คิดเป็นร้อยละ53.39% 
      ทั้ง5โครงการรวมทั้งหมดในแผน 1359 โครงการ โครงการที่ด าเนินโครงการ117 โครงการ คิด
   เป็นร้อยละ 8.61% งบประมาณตามแผน 359,410,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย  
   57,288,156.73 บาท คิดเป็นร้อยละ15.94%ต่อมาจะเป็นการพิจารณาติดตามผลยุทธศาสตร์
   เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณาจะมีทั้งหมด 100 คะแนน ต่อไป
   เป็นการประเมินของคณะกรรมการติดตามซึ่งมีทั้งหมด 11 ท่าน ในวันประชุมมาทั้งหมด 9 
   ท่าน ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาล ต. ธาตุทอง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้
        1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล ต.ธาตุทอง คะแนนเต็ม 20  
   คะแนน จากคณะกรรมการ 9 ท่าน  180 คะแนน ได้176 คะแนน แบ่งเป็น 
        1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ 3 คะแนน ได้ 26 คะแนน 
        1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 2 คะแนน ได้ 18 คะแนน 
        1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพทางสังคม 2 คะแนน ได้ 17 คะแนน 
         1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 2 คะแนน ได้18 คะแนน 
         1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 2 คะแนน ได้ 18 คะแนน 
         1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 2 คะแนน ได้18 คะแนน 
         1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 2 คะแนน ได้18 คะแนน 

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    1.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ ต.ธาตุทอง คะแนนเต็ม 180 ได้ 176 คะแนน 
    2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม135 คะแนน ได้ 133 คะแนน 
    3.ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 585 ได้ 568 คะแนน 
       สรุปรวมคะแนน 900 คะแนน คะแนนที่ได้ 877 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 97.44 % แนว 
   ทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
   คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประเด็นการพัฒนามีทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้ 

สรุปคะแนนและประเมินผลโครงการ 
    1.การสรุปสถาณการณ์พัฒนาคะแนนเต็ม 90 ได ้83 คะแนน 
    2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณคะแนนเต็ม 90  
   ได้ 80.5 คะแนน 
    3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม 90 
   คะแนน ได้ 85 คะแนน 
    4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม 90 คะแนน ได้ 85.5 คะแนน 
    5.โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 540 คะแนน ได้515 คะแนน 
       สรุปทั้ง5 ประเด็น รวมคะแนน 900 คะแนน คะแนนที่ได้ 849 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
   94.33% 
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       สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
   พัฒนาของเทศบาล ต. ธาตุทอง ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ ให้สามารถด าเนินการได้ใน
   ปีงบประมาณ ต้องเรียนท่านสมาชิกให้ทราบทั่วกันครับ 
   

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา  

นายน้อย  หารอาวุธ  เชญิท่านสมาชิกสอบถามหรอืหารือกับฝา่ยบริหารเลยครับ  

(ประธานสภาฯ)  4.1.พิจารณาโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  

    (กองคลัง) ขอเชญิท่านนายกชีแ้จงรายละเอียดครับ 

 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพ ขอชี้แจง 
(นายกฯ)   รายละเอียดการโอนงบประมาณกองคลังรายละเอียด ดังนี้ครับ 
    รายการที่ ๑  โอนงบประมาณรายจ่ายกองคลัง 

 โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  

๕๐,๐๐๐.-บาท  โอนลดครั้งนี้จ านวน  ๒๒,๐๐๐.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  จ านวน  ๒๘,๐๐๐.-บาท 

 โอนเพิ่ม  (รายการใหม่) 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  -    บาท  โอนเพิ่ม(รายการใหม)่ ครั้งนี้  จ านวน  ๒๒,๐๐๐.-บาท  

คงเหลืองบประมาณหลังโอน  จ านวน  ๒๒,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  รายละเอียดดังนี ้

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว)  ราคา  

๒๒,๐๐๐.-บาท   

 คุณลักษณะพืน้ฐาน 

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  ๔  แกนหลัก (๔ core)  จ านวน ๑ หนว่ย             

                      มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๖ MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา    

                      พืน้ฐานไม่น้อยกว่า  ๓.๐  GHz 

 -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ   โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรอืดีกว่า  ดังนี้ 

     ๑)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยความจ า  ขนาดไม่น้อยกว่า       

                           ๒  GB   หรอื 

     ๒)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง  แบบ Graphics  

                           Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB   

                           หรอื  
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     ๓)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มคีวามสามารถในการใชห้นว่ยความจ าหลักในการ 

                           แสดงภาพขนาด  ๒  GB  

 -  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR๔  หรอืดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  ๔  GB 

 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ชนิด  SATA  หรอื  ดกีว่า  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  ๑  TB 

           หรอืชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  ๑๒๐  GB  จ านวน  ๑  หนว่ย 

 -  ม ี DVD-RW  หรอืดีกว่า  จ านวน  ๑  หนว่ย 

 -  มีช่องเสียบต่อระบบเครือขา่ย (Network  Interface)  แบบ  ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐  Base-T   

     หรอืดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 

 -  มีช่องเชื่อมตอ่  (Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรอืดีกว่า  ไม่นอ้ยกว่า  ๓  ช่อง 

 -  มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 

 -  มีจอภาพแบบ LED  หรอืดีกว่า  ม ี Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑  และมีขนาด 

         ไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิว้  จ านวน  ๑  หนว่ย   

รายการที่ ๒ โอนงบประมาณรายจ่าย(กองคลัง) 

 โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท       

ค่าเช่าบ้าน  งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  ๙๔,๐๐๐.-บาท  โอนลดครั้งนี้จ านวน  ๒๒,๐๐๐.-บาท  คงเหลือ

งบประมาณหลังโอน  จ านวน  ๗๒,๐๐๐.-บาท 

 โอนเพิ่ม  (รายการใหม่) 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  ๒๒,๐๐๐.-บาท  โอนเพิ่ม(รายการใหม่) ครั้งนี้  จ านวน  

๒๒,๐๐๐.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  จ านวน  ๔๔,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  รายละเอียดดังนี้ 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว)  ราคา  

๒๒,๐๐๐.-บาท   

 คุณลักษณะพืน้ฐาน 

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  ๔  แกนหลัก (๔ core)  จ านวน ๑ หนว่ย             

                      มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๖ MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา    

                      พืน้ฐานไม่น้อยกว่า  ๓.๐  GHz 

 -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ   โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรอืดีกว่า  ดังนี้ 

     ๑)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยความจ า  ขนาดไม่น้อยกว่า       

                           ๒  GB   หรอื 

     ๒)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง  แบบ Graphics  
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                           Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB   

                           หรอื  

     ๓)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มคีวามสามารถในการใชห้นว่ยความจ าหลักในการ 

                           แสดงภาพขนาด  ๒  GB  

 -  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR๔  หรอืดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  ๔  GB 

 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ชนิด  SATA  หรอื  ดกีว่า  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  ๑  TB 

           หรอืชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  ๑๒๐  GB  จ านวน  ๑  หนว่ย 

 -  ม ี DVD-RW  หรอืดีกว่า  จ านวน  ๑  หนว่ย 

 -  มีช่องเสียบต่อระบบเครือขา่ย (Network  Interface)  แบบ  ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐  Base-T   

     หรอืดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 

 -  มีช่องเชื่อมตอ่  (Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรอืดีกว่า  ไม่นอ้ยกว่า  ๓  ช่อง 

 -  มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 

 -  มีจอภาพแบบ LED  หรอืดีกว่า  ม ี Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑  และมีขนาด 

         ไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิว้  จ านวน  ๑  หนว่ย   

   

นายน้อย  หารอาวุธ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ครับ 
 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า 2562  

    เห็นชอบ     9  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

    งดออกเสียง  1 เสียง    

     

    4.2.ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2562 และสมัยสามัญประจ าปีสมัย

    แรกประจ าปี 2563 

    การประชุมสภาต้องมีการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2562 และสมัย
    สามัญสมัยแรกปี 2563  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอว่าเราจะก าหนดสมัยประชุม
    ปี 2562 ไว้กี่สมัย เรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ 
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์  เรียนท่านประธานสภาผม ส.ท.สนอง สนธิสัมพันธ์ ส.ท.เขต1 ท่านประธานครับการ
(สท.เขต.1)    เสนอประชุมแต่ละปีนั้นระหว่างสภากับฝ่ายบริหารต้องปรึกษาหารือกันว่าการที่สภา
    ได้ก าหนดสมัยประชุมไปแล้วนั้นว่าลงตัวหรือไม่ตรงกับที่ท่านฝ่ายบริหารได้ก าหนดการ
    ท างานลงตัวถ้าลงตัวแล้วฝ่ายบริหารไม่มีปัญหาผมขอเสนอเอาตามเดิมคือ4สมัย ตาม
    เดือนที่เราเคยปฏิบัติมา ขอให้ท่านประธานลองทบทวนสมัยปีที่แล้วคือปี2561  
 



9 
 
นายน้อย  หารอาวุธ  ครับส าหรับปี 2561 เราได้ก าหนดสมัยประชุมเป็น 4 สมัยครับขอเรียนเชิญท่านเลขา
(ประธานสภาฯ)   ทบทวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบหน่อยครับ 
 

นายสมควร  มาลากอง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเราได้ก าหนดสมัยประชุม 
(สท.เขต.2)   ขอน าเรียนเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี2561ที่ผ่านมาคือทางสภา
    ของเราได้ก าหนดไว้สมัยแรกคือ  
         สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61 เป็นต้นไป จ านวน 30 วัน 
         สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม 61 เป็นต้นไป จ านวน30 วัน 
         สมัยที่ 3 เริ่มตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 61 เป็นต้นไป จ านวน30 วัน 
         สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจิกายน 61 เป็นต้นไป จ านวน30 วัน 
         และสมัยแรกของปี2562 คือตั้งแตว่ันที่1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  
     จ านวน 30 วัน น าเรียนท่านสมาชิกและที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ 
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านประธานการเสนอสมัยประชุมแตล่ะปีนัน้ 

(สท.เขต.1)   ตามที่สภาก าหนดสมัยประชุมไปแล้วนัน้ตรงกับการบริหารหรอืไม่ถ้าลงตัวก็ไม่มี

    ปัญหาอะไรครับ กระผมขอเสนอตามเดิมครับ 

 
 

นายน้อย  หารอาวุธ  ครับทางเลขาฯได้แจง้ให้ทางสภาของเราได้ทบทวนสมัยประชุม สมัยปี2561 ทั้ง 4 

(ประธานสภาฯ)  สมัยแล้ว สมัยแรกของปี2562 คือเดือน กุมภาพันธ์ 30 วัน ซึ่งทางเลขาฯได้แจ้ง

    ไปแล้ว ทางสมาชิกและผูบ้ริหารก็เสนอตามเดิมหรอืจะเปลี่ยนแปลงก็ปรึกษากัน

    ก่อน เชญิท่านสนองครับ 

 

นายสนอง  สนธิสมพันธ์ ครับท่านประธานครับ เราต้องขอมติ2ครั้งนะครับ ครั้งแรกคือสภาของเราจะเอา

(สท.เขต.1)   กี่สมัยมีผู้เสนอ1คนคือกระผมเองครับ ท่านประธานต้องถามสมาชิกว่ามีอีกไหม 

    ถ้าไม่มีขอมติต่อไป ถึงจะเป็นการก าหนดสมัยประชุมครับ  

 

 

นายเอี่ยม  บุตรสาลี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่านกระผม   

(สท.เขต.1)   นายเอี่ยม  บุตรสาลี    ผมขอเสนอแบบเดิม 4สมัยเหมอืนเดิมครับ  เห็นด้วยกับ
    ท่านสนองเสนอแบบ4สมัย ครับ   

     

นายน้อย  หารอาวุธ  ถ้าไม่มีสมาชกิท่านเสนอเพิ่มเติมกระผมขอมตทิี่ประชุมครับ สมาชิกท่านใด

(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2562 เป็น 4 สมัย ได้โปรดยกมอืครับ  
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มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 

    2562 เป็น 4 สมัยได้โปรดยกมือครับ 

    เห็นชอบ     9 เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

    งดออกเสียง  1 เสียง  

 

นายสมควร มาลากอง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ 

(เลขานุการสภาฯ)  ท่าน สท.สนอง  สนธิสมพันธ์ และท่าน สท.เอี่ยม  บุตรสาล ีได้เสนอก าหนดสมัย

    ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2562 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก 

    ประจ าปี 2563 รายละเอียดดังนี้ 

   สมยัประชุมสามัญ   ประจ าปี  พ.ศ.2562   จ านวน   ๔    สมัย   ดังน้ี  

   1. สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  1  เริ่มตัง้แต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไป    

   มีก าหนด  30  วัน  

   2. สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2  เริ่มตัง้แต่วันที่  1  พฤษภาคม  2562  เป็นต้นไป   

    มีก าหนด 30  วัน  

   3. สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  สงิหาคม 2562  เป็นต้นไป    

   มีก าหนด  30  วัน 

   4. สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  4  เริ่มตัง้แต่วันที่ 1  พฤศจกิายน  2562  เป็นต้นไป    

   มีก าหนด  30 วัน  

   ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปี  พ.ศ.2563  

    สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  เริ่มตัง้แต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2563  เป็นต้นไป   

    มีก าหนด  30  วัน 

 

นายน้อย  หารอาวุธ ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ครับถ้าไม่มีกระผมจะขอมตทิี่ประชุม

(ประธานสภาฯ) ครับ 

 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 

    2562 และสมัยสามัญสมยัแรกประจ าปี 2563 ได้โปรดยกมือครับ 

    เห็นชอบ     9 เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

    งดออกเสียง  1 เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

นายน้อย  หารอาวุธ ครับท่านใดมีเรื่องที่อภิปรายหรือจะพูดคุยในวาระอื่นๆก็เชิญได้นะครับ 

(ประธานสภาฯ) 

 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

(นายก) ในเรื่องทั่วๆไปขอน าเรียนเกี่ยวกับเทศบัญญัติซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานมีทั้งหมด8ตัว ใน

เทศบัญญัติเพ่ิงด าเนินการเบิกจ่าย1ตัว ก าลังท าสัญญาอยู่1ตัว ส่วนทุนส ารองยังไม่มี
การเบิกจ่าย มีท าสัญญาไปแล้ว3ตัว  ซึ่งทุนส ารองมีอยู่10 โครงการ ส่วนจ่ายขาดมี17 
โครงการ เพ่ิงท าสัญญาไป3โครงการ คือยังไม่มีเบิกจ่าย ซึ่งน าเรียนทางสภาเองว่า
ระเบียบต่างๆในการเบิกจ่ายค่อนข้างเข้มงวด ในสัญญาแต่ละตัวการเบิกจ่าย
โดยเฉพาะถนนคอนกรีต ต้องน าเรียนว่าเนื่องด้วยระเบียบกองช่างเองที่กระทรวงให้มา
เวลาท างานอย่างน้อย2เดือนกว่าถึงจะเบิกได้ ใช้เวลาค่อนข้างนานในการท างานซึ่งการ
ปฏิบัติงานเองแม้แต่ทางสภาก็มาถามว่าท าไมช้า เนื่องด้วยเหตุผลนี้ ในส่วนของแอส
ฟาสติค เราไม่ต้องบันทึกก็ได้ที่เราให้ผู้รับเหมาเขาท า เราก็ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้เขา
แม้แต่ซ่อมแซมถนนก็ยังไม่เบิกจ่ายให้เขาแม้แต่บาทเดียว เนื่องด้วยระเบียบครับ ไม่ว่า
จะเป็นเซ็นสัญญา ระยะการด าเนินงานต่างๆ ต้องน าเรียนสภาให้ทราบ ในส่วน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เราคงท าครบทุกตัวแต่มันก็คงช้าหน่อย แม้แต่ซ่อมแซมต่างๆที่
ท่านทางสภาเสนอมาหลายตัว บ้านฝาย บ้านหนองกุงใหม่ เนื่องด้วยเหตุผลอันเก่าเรา
ยังไม่ได้เบิกให้เขาเราจะไปท าอันใหม่ก็คงไม่ได้ แต่ในส่วนของเงินเองเราก็มีแต่ว่าเนื่อง
ด้วยให้มันรันตามการเบิกจ่ายก่อน จึงน าเรียนทางสภาให้ทราบ 

 

นายสนอง  สนธิสมพันธ์ เรียนท่านประธานที่เคารพกระผม สนอง สนธิสัมพันธ์ ส.ท.เขต1 ต้องเรียนท่าน 

(สท.เขต.1) ประธานผ่านถึงท่านนายกแต่ก่อนเมื่อสภาเห็นชอบเงินจ่ายขาดเรียบร้อยแล้วค าว่าจ่าย

ขาดเงินสะสมคือความเร่งด่วนของประชาชนท้องถิ่นเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าใครไป
เปลี่ยนแปลงระเบียบของเรา ก็คงจะเป็นเบื้องบนครับ น่าจะเอาข้างล่างขึ้นข้างบน 
เดี๋ยวนี้ผิดไปหมดเลย เพราะว่าสภาเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดเดี๋ยวนี้
ก็ยังสร้างไม่ได้ ผมก็ถามนายกแล้ว รู้แล้วว่ามันติดตรงไหนแต่ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นก็
เป็นไปแล้ว ทางรัฐบาลเขาลิดรอนอ านาจของเรา ยกตัวอย่างเช่นถนน สภาของเรา
เห็นชอบ10 เดี๋ยวนี้15 เทเข้าซอยหมู่บ้าน15 ผมก็แปลกใจเหมือนกันแทนที่เราอนุมัติ
เรียบร้อยแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเรานานเหลือเกินแม้กระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้
ลงมือเลย บางโครงการเงินจ่ายขาดอยากจะเข้าอบรมกับกับผู้ใหญ่บ้านพูดความจริงให้
เขาฟังว่าเป็นยังไง ไม่ใช่ว่าเขาร่างจดหมายร่างระเบียบให้เราปฏิบัติตาม มันก็คงจะ
เหมือนพันธุ์ข้าวเพราะว่าออกกฎหมายมาให้เราเก็บไว้ เขายังส่งคลิปว่าเราเอาอะไรคิด 
ถนนมันก็ดีอยู่แต่ว่า15 เซ็นต์ ซอยเล็กๆไม่มีรถหนักเข้าไปมันก็สิ้นเปลืองแต่ว่าถ้าเป็น
ถนนกว้าง4-5 เมตร 15 เซ็นต์ก็มาตรฐาน ต่อไปถนน5เมตรก็คงเป็น 20 เซ็นต์ สี่แยก
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สามแยกเหมือนที่เขาท า เมื่อวานไปร้อยเอ็ดทางเลี่ยงเขาขุดออกหมดเลยตรงสี่แยกไฟ
แดงเทคอนกรีตหนา มันเป็นความคิดจากนี่แหละ มันก็ดีอยู่แต่มันสิ้นเปลือง
งบประมาณไปอีก ถนนดีๆไปขุดออกแต่ว่าตรงไหนที่ช ารุดก็ปล่อยไปก่อนก็เหมือน
ท าทางลอดบ้านเราทีนี้ไปวิ่งถนนบ้านฝายแตกหมดแล้วจะไปเก็บค่าเที่ยวกับผู้ขายดิน
อยู่ 

 

นายสวัสดิ์  บุตะเขียว เรียนท่านประธานสภาสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมอยากฝากท่านนายก 

(สท.เขต.2) เรื่องถนนหินคลุกอยากใหท้่านนายกด าเนินการให้แลว้เสร็จเพราะชาวบ้านก็มา

สอบถามที่กระผมอยากใหร้ีบด าเนนิการครับ 

 

นายน้อย  หารอาวุธ   อยากเรียนถามท่านนายกว่าบ่อขยะเราจะฝังกลบตอนไหนเพราะชาวบ้านแถวนั้นกิน
(ประธานสภาฯ)   ข้าวไม่ได้กลิ่นแรง แมลงวันก็เยอะ และเขตติดต่อกันกับเขตหลุบคาบ่อขยะเขา อยาก
    ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนี้ครับ 
 

 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขอน าเรียนสภาว่าเมื่อหมด

(นายกฯ)   สมัยสภาก็อยากให้ประธานสภาแวะเข้ามาเทศบาลเราอย่างน้อยอาทิตย์ละวันก็ยังดี 
    อยากเห็นหน้าพูดคุย ทางฝ่ายผู้บริหารเองก็จะมาเกือบทุกวันยกเว้นไม่สบายอยากให้
    ทางท่านประธานนัดท่านสมาชิกมาอาทิตย์ละวัน มาคุยปัญหากัน ต้องน าเรียนตรงๆ
    เราไม่รู้ว่าพวกเราจะอยู่ได้ถึงขนาดไหน ไม่รู้ว่าท่านประยุทธ์จะว่ายังไง ค าสั่งวันไหน 
    ซึ่งผมน าเรียนว่าอาทิตย์ที่แล้ว มีข่าวลือออกมาทางโซเชียลทั้งหลายบอกว่าให้ 
    สภานายกหมดวาระในวันที่31 มีนาคม ซึ่งผมก็เช็คข่าวตอนเย็น ท่านอธิบดีบอกว่าเป็น
    ข่าวลือเพ่ือหวังผลทางการเมืองก็เป็นที่มาว่าพวกเราก็ไม่แน่นอนว่าเมื่อไหร่จะเลือก
    ตั้งแต่ที่แน่ๆก็หลังเลือก ส.ส. หลังตั้งรัฐบาล เลยอยากให้เข้ามาคุยปัญหากัน ในส่วน
    ของส.ส.รักใครเชียร์ใครก็ตามสบายครับแต่อยากให้คิดก่อนครับ ผมขอน าเรียนว่านี่คือ
    ความคิดส่วนตัวของผมเองฝ่ายบริหารเองถ้าเข้าไปจะเสียหายมากกว่าได ้
    ในเขตเราสมัคร 29 เบอร์ เยอะที่สุดเพ่ือหวังปาร์ตี้ลิสหลักๆ 70000 คะแนน ได้ปาร์ตี้
    ลิส 1 คน ที่แข่งกันก็เพราะแบบนี้ครับ ซึ่งเป็นระเบียบแบบใหม่ คะแนนทุกคะแนนมี
    ผลมาใช้หมดกเ็ลยมีเยอะ ใครมีคุณสมบัติก็มาสมัครเอาเสียงจากพ่ีน้องตัวเอง มันก็เลย
    ค่อนข้างเยอะทั่วประเทศ งบในการพิมพ์บัตรแต่ละเขตก็จะไม่เหมือนกัน อย่างพรรค
    พลังประชารัฐแต่ละเขตก็จะได้ คนละเบอร์ พวกเราส่วนท้องถิ่นเองก็ท า 
    ตามหน้าที่ของพวกเราไป ครับ 
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นายเอ่ียม  บุตรสาลี  เรียนท่านประธานฝ่ายบริหารท่านสมาชิกเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมฝากท่านประธานถึง
(สท.เขต.1)   ฝ่ายบริหาร เงินพอจะเหลือไหม ผมอยากขอขยายเขตไฟฟ้าไปวัดป่าหนองหญ้าขาว 
    ชาวบ้านบอกเมื่อไหร่จะได้ตามที่จริงผมขอไปหลายครั้งแล้ว ประมาณ400 เมตร   
    รู้สึกว่าล าบากมาก  และผมอยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านถึง  ผู้บริหารและ
    ผู้อ านวยการกองช่างอีกเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเกษตร คือทางต าบลกวางโจนได้ใช้   
    บริการเยอะ ขอไปไร่ไปนาได้หมดเลยส่วนต าบลเรายังไม่เห็นได้เลย ชาวบ้านฝากมา  
    ถามมากมาย จะให้ด าเนินการอย่างไรมีหลักการอย่างไร เงื่อนไขอย่างไรบ้าง ผม  
    อยากจะฟังค าตอบและค าชี้แจงเพื่อน าไปตอบค าถามชาวบ้านต่อไปครับ   
 
นายสวัสดิ์  บุตะเขียว  เรียนท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมมีเรื่องจะสอบถามท่าน  
(รองประธานสภาฯ)  ประธานผ่านถึงผู้บริหารและผู้อ านวยการกองช่างเกี่ยวกับไฟฟ้าเกษตร คือทางต าบล 
    กวางโจนได้ใช้บริการเยอะ ขอไปไร่ไปนาได้หมดเลยส่วนต าบลเรายังไม่เห็นได้เลย  
    ชาวบ้านฝากมาถามมากมาย จะให้ด าเนินการอย่างไรมีหลักการอย่างไร เงื่อนไข 
    อย่างไรบ้าง ผมอยากจะฟังค าตอบและค าชี้แจงเพ่ือน าไปตอบค าถามชาวบ้านต่อไป 
    ครับ  
   
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ในส่วนของต าบลกวางโจนที่เขาได้ 
(นายกเทศมนตรีฯ)  เท่าท่ีผมได้คุยกับท่านนายกต าบลกวางโจนก็ไม่ได้เป็นส่วนของอ.บ.ต.ที่สนับสนุนน่าจะ
    เป็นชาวบ้านเขาวิ่งเองแต่ในส่วนของเราเอกสารเราพร้อมให้บริการ การรวมกลุ่ม 25 
    คนเป็นอย่างน้อย 25 บ้านเลขท่ีเป็นอย่างน้อยในการขอ เอกสารต่างๆมีหลายอย่างก็
    ต้องมาถามกองช่าง อย่างน้อยต้องมีบัตรสมาชิกเกษตร ในส่วนของงบที่ผมคุยกับไฟฟ้า 
    เขาก็ยังมีงบอยู่เวลาประชุมประจ าเดือนแต่ในการอนุมัติผมไม่แน่ใจว่าภายในเป็นอย่าง 
    ไร อาศัยไปติดตามบ่อยๆ ของต าบลเราก็ส่งไปเยอะ หนองคัน บ้านฝายประมาณเส้น 
    สองเส้น ห้วยหอยก็มี ต้องมีหัวหน้ากลุ่มคอยตามและคอยประสานงานกับทางเทศบาล
    อีกครั้ง ต้องมีหัวหน้ากลุ่มคอยไปไฟฟ้าบ่อยๆในส่วนเอกสาร แต่ละสายแนะน าอย่าให้ 
    เกินกิโลอย่าให้เกินล้านสองล้านถ้าเกินก็จะพิจารณายากแล้วเราค่อยขยายต่ออีก
    ครั้งนึงในปีหน้า เรื่องไฟฟ้าการเกษตรก็เหมือนอย่างตอนนั้นผู้ว่าวิเชียรมาโสกอราง
    เราขอไปเยอะ10 ล้าน20 ล้าน พอดีงบประมาณเขามีไม่พอ บางโครงการขอไป2ล้าน3 
    ล้านเขาให้เพราะเหมาะกับงบประมาณที่เขาให้มา ครับขอน าเรียนแค่นี้ครับ  
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์   ขออนุญาตท่านประธาน สมาชิกสภา สรุปเราจะเข้ามาพบปะกันวันไหนครับ ผมอยาก
(สท.เขต.1)   ให้ท่านสมาชิกมาพบปะกันวันละหน่อย กระผมอยากให้ท่านประธานเข้ามาทุกวันเพ่ือ
    มาพบปะกับท่านนายกและหากมีข้อราชการก็เชิญแจ้งสมาชิกทราบเพ่ือหารือกันครับ
    แบบนี้น่าจะดีครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ  ถ้าจะให้ผมมาทุกวันผมก็จะแบ่งกับท่านรองคนละครึ่งแล้วก็ให้เราไป1-2 วัน ถ้าไม่ 
(ประธานสภาฯ)   ได้มาจริงๆผมจะมอบให้ท่าน สท.เอลวิส ดูแล เรื่องนี้ครับคืออาทิตย์นึงอยากให้สมาชิก
    มาทุกคน มาวันใดวันนึง ครบไม่ครบไม่เป็นไร นัดวันใดวันนึงหลังจากนั้นท่านจะไป
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    ท าภารกิจที่ไหนก็ได้ การแต่งกายใส่ชุดสุภาพ ถ้ามีพ่ีน้องฝากจ่ายค่าภาษี และจ่ายเงิน
    ออมวันละบาทน ามาส่งให้เจ้าหน้าที่ สรุปว่าเป็นวันพุธ กึ่งกลางวันท างานถ้าไม่ดีจริงๆ
    ค่อยเปลี่ยนใหม่ก็ดีครับ เชิญท่านนายกครับ  
 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม ขออนุญาตครับเนื่องด้วยปีใหม่ผ่านมา2เดือนแล้ว ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่เอาเสื้อมา
(นายกเทศมนตรีฯ)  ขอบคุณท่านสมาชิก ข้างหลังเป็นเบอร์19 หมายถึงก้าวหน้าและปีพ.ศ.2019 ทุกคนจะ
    ได้เบอร1์9 ครับ  
 
  

นายสวัสดิ์  บุตะเขียว  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านก่อนอ่ืนต้อง

(รองประธานสภาฯ)  ขอขอบพระคุณท่านนายกที่มอบเสื้อให้ ขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองใน
    หน้าที่การงานบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลกองทองไหลมา ผมมีเรื่องฝากท่าน
    นายกอีกเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการมีหลายๆท่านที่มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
    แล้วฝากเงินโอนเข้าบัญชีแต่ส่วนสวัสดิการออกไปเป็นเงินสด พอผมมาถามว่าไม่มี
    เอกสาร พอค้นไปค้นมาก็มี ผมจ าได้ผมเป็นคนพามา มีหลายๆท่านที่มีปัญหา บางท่าน
    ก็พิมพ์รายชื่อไม่ตรงกับเอกสาร ผมอยากให้ท่านนายกให้ก าชับเจ้าหน้าที่ส่วน
สวัสดิการ     ขอฝากแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาในส่วนของผู้สูงอายุที่เกิดปี 03 ก็ให้มาขึ้นทะเบียน 

(นายกเทศมนตรีฯ) ผู้สูงอายุที่ผมเคยน าเรียนว่าใครมาขึ้นก่อน ปีต่อไปเมื่อครบอายุ เดือนต่อไปก็จะได้เบี้ย
ยังชีพเลย อย่างเริ่มเดือนที่แล้วน้องๆส่งรายชื่อมา คนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ เดือน
มีนาคมก็จะได้เบี้ยยังชีพ ซึ่งจะมีรายชื่อไปหาผู้ใหญ่บ้าน เดี๋ยวผมให้น้องๆส่งให้สภาอีก
ครั้งนึงเพราะในเดือนนี้ก็เยอะอยู่ ทั้งต าบลประมาณ 10 คน ในแต่ละเดือนที่ครบ 60 
ปี ที่ได้เบี้ยยังชีพเลย ก็ให้เข้าใจระเบียบมันเปลี่ยนไป ขอชี้แจงให้ทราบครับ 

 

นายน้อย  หารอาวุธ มีท่านใดมีเรื่องสอบถามอกีหรอืไม่ครับ ถ้าไม่มีเรื่องใดเพิ่มเติม ขอปิดประชุม 

(ประธานสภาฯ) ครับปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

 

          (ลงช่ือ)...................................................  
                        (นายสมควร  มาลากอง) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
                     ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน 

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

                (นางนวนระออง   แสวงรัตน์)                                         (นายสนอง   สนธิสมพนัธ์) 
      ผูต้รวจรายงานการประชุม                                           ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
       

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

                            (นายเอลวสิ  รัตนประทุม)   
                        ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


