
 

 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
เรื่อง  เผยแพรรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๖๓ 
***************************************** 

 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ไดมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
๑  ประจําป ๒๕๖๓  เม่ือวันศุกรท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  และสภา
เทศบาลตําบลศรีพนา มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๔ ประจําป  ๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  และประธานสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ไดลง
นามรับรองแลว  นั้น 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๓ วรรคสี่ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงประกาศเผยแพรรายงานการประชุม 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๓  ท่ีผานการรับรองครบถวนแลว ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน    หาก

ตองการเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ดังกลาว สามารถติดตอสอบถามไดท่ี งานกิจการสภาเทศบาลตําบลศรี

พนาพนา สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลศรีพนา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ หรือติดตอท่ีเลขโทรศัพท  

0๔๒ - ๔๘๙๒๕๘  ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๒๙  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

       (นายดุสิต   เกิดลาภา) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
 

 

 

 

 

 

 



 

สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี  ๒๕   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ    หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

นายดุสิต         เกิดลาภา 

นายสมัย         โตเพ็ชร 

นายชาตรี        จันผาย 

นายคําเกลี้ยง    จันทรชัยภูมิ 

นายสุยอย       ฤทธิวงค 

นายสมสนุก     สุสีวงศ 

นายสมาน       สุโพธิ์ 

ด.ต.สมหมาย  กมลวัชรพันธุ 

ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ดุสิต     เกิดลาภา 

สมัย     โตเพ็ชร 

ชาตรี    จันผาย 

คําเกลี้ยง    จันทรชัยภูมิ 

สุยอย    ฤทธิวงค 

สมสนกุ  สุสีวงศ 

สมาน  สุโพธิ์ 

สมหมาย  กมลวัชรพันธุ 

 

ผูไมมาประชุม    

     ๑. นายเอกศักดิ์   เกิดลาภา  ลาปวย     ๒.  นายธนา  สอนไชยา  ลากิจ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายสถิตย      สิทธิชินวงษ  ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา 

๒. นายอภิสิทธิ์    เพ็งคํา  ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา 

๓. นายอํานาจ  จันทรโคตร  ตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา  

๔. นายอุไร     เจริญสุข  ตําแหนง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา 

๕. นายประเทศ   ทีหอคํา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา 

๖. นางสาวชฎาพร  คุณสมบัติ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๗. นายวสันต  ศรีโยธ ี   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๘.  นายวิษณุกรณ   โคตมี  ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ 

๙. นางเสาวลักษณ  สีมาสม  ตําแหนง  หัวหนาฝายปกครอง 

๑๐. นางเนตนภา    ออนพินา  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา/เลขานุการสภาฯ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

 เม่ือถึงกําหนดเวลาประชุม  นางเนตนภา  ออนพินา  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา        

/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล         

ศรีพนา และผูเขารวมประชุม เขาหองประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มีท้ังหมด 

๑๐ คน  มาประชุม ๘  คน  ครบองคประชุม  

/ เลขานุการ................. 
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เลขานุการสภาฯ เม่ือท่ีประชุมพรอม ดิฉันขอกราบเรียนเชิญทานดุสิต  เกิดลาภา ประธานสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา  ไดดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 

ประจาํป  ๒๕๖๓   ขอกราบเรียนเชิญคะ 

ประธานสภาฯ เรียนทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานคณะผูบริหาร ทานปลัด ทานหัวหนา

สวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มา

ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา   สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี ๑  ประจําป  25๖๓  ตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม 

                                   เรื่องแรก คือ ทานเอกศักดิ์  เกิดลาภา ขอลาปวย และทานธนา สอนไชยา  ลากิจ ครับ 

 เรื่องท่ี ๒  ขอแกไขเอกสารระเบียบวาระการประชุมบรรทัดท่ี ๓ แกไขเปนวันศุกร ท่ี 

๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓ และตรงระเบียบวาระการประชุมแกไขจาก ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และแกไขสําเนา

รายงานการประชุม หนาปกจาก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๒  เปน 

ประจําป ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

    ครั้งท่ี  ๒  ประจําป  พ.ศ.  25๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ   เชิญทานสมาชิกสภาฯไดตรวจดูรายงานการประชุมและเสนอแกไขหรือเพ่ิมเติม  

   ขอเชิญครับ   เชิญทานชาตรี   จันผาย ครับ 

นายชาตรี  จันผาย  เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี  จันผาย  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ตําบลศรีพนา ผมขอแกไข หนา ๓  บรรทัดท่ี ๑๓   ครับ ตรงรายงานคณะกรรมการ

แปรญัตตินาจะเปนทานสมสนุก  สุสีวงศท่ีเปนคนกลาวสรุปคําแปรญัตตินะครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ครับถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอแกไข ก็เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบล     

ศรีพนา ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒ ประจาํป 

๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒   ประจําป 25๖๓ 

เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   พิจารณาขออนุมัติกันเงิน   หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ียังไมกอหนี้ผูกพัน 

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการขยายผวิถนนลดทางเทาถนนหนาธนาคาร 

ธกส. – หนาโรงเรียนเสาวลักษณ  งบประมาณท้ังสิ้น  ๙๒๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ  เชิญทานรองนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนาไดเสนอญัตติครับ 

 

/นายสถิตย ...................... 
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นายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา รองนายกเทศมนตรี 

ตําบลศรีพนา  ไดรับมอบหมายจากนายนัสธวุฒิ  ธิวะโต  นายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา

ใหเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสรางท่ียังไมกอ

หนี้ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่องเดิม 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงการพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขยายผิวถนนลดทางเทา

ถนนหนาธนาคาร ธกส. – หนาโรงเรียนเสาวลักษณ งบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐  บาท 

(ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย หนา ๑๔๑)   

ขอเท็จจริง 

งานพัสดุและทรัพยสินไดดําเนินการจัดหาผูรับจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)  เอกสารเลขท่ี ๐๖/๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  โดยกําหนดให

มีการยื่นขอเสนอราคาใน วันท่ี ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๓  ผลปรากฏวาไมมีผูยื่นขอเสนอ

ราคา  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการกระบวนการจัดหาใหม 

ขอกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ.๒๕๖๑  

ขอ ๕๙  ในกรณีท่ีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

แตมีความจําเปนท่ีจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน

การขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งปกรณีเม่ือสิ้นสุด

ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว 

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน  ใหขออนุมัติขยายเวลา

เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน  หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน

ไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงค

เดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว   

 กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรคสอง

แลว หากยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงิน

จํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

  

/ ขอเสนอเพ่ือพิจารณา......... 

 



- ๔ - 

  

 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

เนื่องจากงานกอสรางโครงการดังกลาว เปนโครงการท่ีไดตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  มีวัตถุประสงคเพ่ือซอมแซมถนนเดิมท่ีมี 

สภาพชํารุด ชองทางจราจรคับแคบติดขัด และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรไป

มาของประชาชนในเขตชุมชนบริเวณหนาธนาคาร ธกส. – หนาโรงเรียนเสาวลักษณ หมู

ท่ี ๑๔  และชุมชนใกลเคียง  จึงมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป และดวยระยะเวลา

ใกลจะสิ้นปงบประมาณซ่ึงอาจกอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันท่ี ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓  จึง

เห็นควรรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขยายผิวถนนลดทางเทาถนนหนา

ธนาคาร ธกส. – หนาโรงเรียนเสาวลักษณ งบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐  บาท ตอสภา

ทองถ่ินไวจายอีกเปนระยะเวลา ๑  ป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีครับ  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือแสดง

ความคิดเห็นกอนท่ีจะทําการขอมติสภาฯครับ  เชิญทานชาตรี จันผาย ครับ 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนายชาตรี จันผาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

ศรีพนา ก็เหลืออยูโครงการเดียวท่ีเทศบาลตําบลศรีพนายังไมสามารถดําเนินการได ก็มี

การประกาศงานไปแลวแตไมมีผูรับจาง ก็ถือวายังเปนสวนท่ีจําเปนถนนก็ยังเปนสวนท่ี

คับแคบอยู  เราตั้งไว  ๙๒๐,๐๐๐  บาท แตปรากฏในหนังสือท่ีเสนอไป  ๘๗๐,๐๐๐  

บาท อันนี้มันก็ติดขัดพวกรื้อถอน ท่ีพวกรับจางทํางานลําบากตอไปคงจะไดใชวิธีพิเศษ

ในเม่ือเราประกาศงานแลวไมมีผูรับจาง อันนี้เราก็ควรกันเงินเพ่ือท่ีพ่ีนองประชาชนจะได

สัญจรสะดวกมากข้ึนครับ  ผมก็เห็นดวยครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานชาตรี  จันผาย มีสมาชิกสภาฯทานอ่ืนจะอภิปรายอีกไหมครับ  

 เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ  ครับ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนายสมสนุก  สุสีวงศ  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา ผมวาเรื่องนี้เราเคยคุยกันแลว นะครับ  เรื่องงานแบบ เปนเรื่องท่ีใหญผม

วาควรจะไดทํากอน  ไมใชวาใกลจะหมดปงบประมาณถึงจะไดทํา ผมวามันสุมเสี่ยง 

เพราะงานใหญๆแบบนี้มันนาจะเขียนแบบและไดทําประมาณเดือนมกราคม  สวนเรื่อง

ขอขยายเวลา ก็ตองสนับสนุน เพราะมันสําคัญเพ่ือประชาชนชาวบาน ผมก็เห็นดวยครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสมสนุก  สุสีวงศ ครับ  มีทานอ่ืนอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีผมก็จะขอมติสภาฯเลยนะครับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2547  รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑  

ขอ ๕๙  ในกรณีท่ีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน   

/ แตมีความจําเปน........ 
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แตมีความจําเปนท่ีจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน

การขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งปกรณีเม่ือสิ้นสุด

ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว 

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน  ใหขออนุมัติขยายเวลา

เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน  หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน

ไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงค

เดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว   

 กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรคสอง

แลว หากยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงิน

จํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควรอนุมัติ   ใหกันเงิน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  

ท่ียังไมกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการขยายผวิถนนลดทาง   

เทาถนนหนาธนาคาร ธกส. – หนาโรงเรียนเสาวลักษณ  งบประมาณท้ังสิ้น  ๙๒๐,๐๐๐  

บาท  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๗  เสียง 

ประธานสภาฯ  มติเปนเอกฉันทนะครับ   

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ เชิญทานสมาน  สุโพธิ์ 

ครับ 

นายสมาน  สุโพธิ์ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายสมาน  สุโพธิ์  ผมก็มีเรื่องถนนเสนขางวัด

ดงดอกเข็ม ฝงทางทิศตะวันออก มันมีก่ิงไมปกคลุมมาก ชาวบานมารองเรียนกับผม

อยากใหทางเทศบาลของเราไปตัดก่ิงไมให 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสมาน  สุโพธิ์  เชญิทานชาตรี  จันผาย 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี  จันผาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

ศรีพนา  ตามท่ีทางเทศบาลฯไดประชุมเม่ือวันท่ี ๑๓  ตุลาคม ท่ีผานมา  เก่ียวกับการจัด

งานประเพณีลอยกระทงแขงเรือยาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ก็มีหลายอยาง

ท่ีไดกําหนดประเภทของกีฬาข้ึนมา ผมไดเสนอวาเนื่องจากงบประมาณของเทศบาลของ

เรามีจํานวนจํากัด ผมจึงขอเสนอเรื่องถวยรางวัลอยากใหเปนของสภาฯทานละ  ๑  ใบ 

เปน ๑๐  ใบ  ทานจะเห็นดวยหรือไมก็ข้ึนอยูกับทางสภาฯนะครับ จะไดไมเปนการ

สิ้นเปลืองงบประมาณของเทศบาล 

 

/ ประธานสภาฯ......... 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณทานชาตรี  จันผาย  เชิญทานสุยอย  ฤทธิวงศ 

นายสุยอย  ฤทธิวงศ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายสุยอย  ฤทธิวงศ  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา  เรื่องท่ีทานชาตรี ไดเสนอมาผมก็เห็นดวย  แตอยากสอบถามวามีก่ีรางวัล

จะครบไหม ผมก็ยินดีท่ีจะซ้ือใหนะครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาน สุโพธิ์ 

นายสมาน  สุโพธิ์ ผมก็ขอขอบคุณทางฝายบริหารท่ีไปทําถนนบริเวณริมสระวัดดงดอกเข็มท่ีเดิมมันเปน

ทางลาดชัน ชาวบานเขาก็ฝากขอบคุณมาครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ   

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายสมสนุก  สุสีวงศ  ผมก็ขอแสดงความยินดี

กับเทศบาลตําบลศรีพนาของเราดวยนะครับ  ท่ีไดรับรางวัลในระดับประเทศ  ก็ขอแสดง

ความยินดีกับโรงเรียนผูสูงอายุดวยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาน  สุโพธิ์ 

นายสมาน  สุโพธิ์ เก่ียวกับเรื่อง ถนนคลองระบายน้ําทุกสายโดยเฉพาะตลาดเย็นศรีพนา  น้ํามันไมไหล

เพราะมีเศษขยะไปอุดตันระบายน้ําไมทัน สงกลิ่นเหม็น ผมก็อยากใหทางผูบริหารไดลง

ไปดูดวยครับ  ตรงหนาตลาดแลงไปจนถึงบานยายนอม 

ประธานสภาฯ สําหรับเรื่องอ่ืนๆมีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีทานใดจะอภิปรายอีกผมก็ขอเชิญทานรองนายกฯไดตอบขอซักถามครับ 

นายสถิตย  สิทธิชินวงศ ผมก็ตองขอขอบคุณทางทางสมาชิกสภาฯท่ีไดอนุมัติใหกันเงินโครงการขยายผิวถนนลด

ทางเทาถนนหนาธนาคาร ธกส. – หนาโรงเรียนเสาวลักษณ  สวนของทานสมาน  สุโพธิ์  

ขอมาเรื่องก่ิงไม ประมาณอาทิตยหนาผมจะใหเจาหนาท่ีไปดําเนินการให  สวนเรื่อง

ประเพณีลอยกระทง เราจะมีการนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง ครั้งท่ีแลวไมไดมีการแจง 

สมาชิกสภาฯเขาประชุมดวย ครั้งตอไปจะเชิญทานเขารวมประชุมดวยนะครับ  สวน

เรื่องถวยรางวัล  ผมก็จะขอทานคนละ ๑  ถวย  หากไมพออยางไรทางเทศบาลจะ

ดําเนินการเอง  เรื่องรางระบายน้ําแถวตลาดแลง ถนนหมู ๗  เราก็ไปขุดลอกหลายครั้ง

แลว เร็วๆนี้เราก็ไปขุดลอกมาแลว เดี๋ยวจะใหเจาหนาท่ีของเราลงไปตรวจสอบดูอีกที 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีก

ไหมครับ 

ท่ีประชุม                      ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกสภาจะอภิปรายอีก ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติและ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน ท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้ ซ่ึงการดําเนินการประชุมก็ได

ดําเนินการมาจนครบวาระแลว ผมขอปดการประชุมครับ 

 

 

 

/ปดประชุม.................... 

 




