
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
เรื่อง  เผยแพรรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕๖๓ 
***************************************** 

 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ไดมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ครั้งท่ี  ๑  ประจําป ๒๕๖๓  เม่ือวันศุกรท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  และ
สภาเทศบาลตําบลศรีพนา มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัย
สามัญ สมัยสมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒   ประจําป  ๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  และประธานสภา
เทศบาลตําบลศรีพนา ไดลงนามรับรองแลว  นั้น 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๓ วรรคสี่ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

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

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๓ ท่ีผานการรับรองครบถวนแลว ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน    

หากตองการเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ดังกลาว สามารถติดตอสอบถามไดท่ี งานกิจการสภาเทศบาลตําบล

ศรีพนาพนา สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลศรีพนา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ หรือติดตอท่ีเลข

โทรศัพท  0๔๒ - ๔๘๙๒๕๘  ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๒๕ เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

        
            (นายดุสิต   เกิดลาภา) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓   ครั้งท่ี ๑ ประจําป  ๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี  ๑๔   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ    หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 
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๘ 

๙ 

 

นายดุสิต         เกิดลาภา 

นายธนา         สอนไชยา 

นายสมัย         โตเพชร 

นายชาตรี        จันผาย 

นายคําเกลี้ยง    จันทรชัยภูมิ 

นายสุยอย       ฤทธิวงค 

นายสมสนุก  สุสีวงศ 

นายสมาน  สุโพธิ์ 

ด.ต.สมหมาย  กมลวัชรพันธุ 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ดุสิต     เกิดลาภา 

ธนา     สอนไชยา 

สมัย     โตเพชร 

ชาตรี    จันผาย 

คําเกลี้ยง    จันทรชัยภูมิ 

สุยอย    ฤทธิวงค 

สมสนกุ  สุสีวงศ 

สมาน  สุโพธิ์ 

สมหมาย  กมลวัชรพันธุ 

 

ผูไมมาประชุม    

      นายเอกศักดิ์   เกิดลาภา  ลาปวย  

ผูเขารวมประชุม 

 ๑.  นายนัสธวุฒิ   ธิวะโต   ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา 

๒. นายสถิตย      สิทธิชินวงษ  ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา 

๓. นายอภิสิทธิ์    เพ็งคํา  ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา 

๓. นายอํานาจ  จันทรโคตร  ตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา  

๔. นายอุไร     เจริญสุข  ตําแหนง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา 

๕. นายประเทศ   ทีหอคํา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา 

๖.  นายวัชรินทร  โรคนอย  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

๗.  นายธนัท   โพธิสวาง  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๘. นางสาวชฎาพร  คุณสมบัติ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๙. นายวสันต  ศรีโยธ ี   ตําแหนง  ผูอํานายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๐. นางวราพร บุญสิน  ตําแหนง  หัวหนาฝายสงคมสงเคราะห 

๑๑.  จ.อ.วิระศักดิ์  คําแหงพล  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 

๑๒. นางสุทธิลักษณ  เจกเผือกหอม ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

๑๓.  นายวิษณุกรณ   โคตมี  ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ 

/ ๙. นางเสาวลักษณ............... 
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๑๔  นางเสาวลักษณ  สีมาสม  ตําแหนง  หัวหนาฝายปกครอง 

๑๕. นางเนตนภา    ออนพินา  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา/เลขานุการสภาฯ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

 เม่ือถึงกําหนดเวลาประชุม  นางเนตนภา  ออนพินา  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา        

/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล         

ศรีพนา และผูเขารวมประชุม เขาหองประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มีท้ังหมด 

๑๐ คน  มาประชุม ๙  คน  ครบองคประชุม  

เลขานุการสภาฯ เม่ือท่ีประชุมพรอม ดิฉันขอกราบเรียนเชิญทานดุสิต  เกิดลาภา ประธานสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบล

ศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป ๒๕๖๓   ขอกราบเรียนเชิญคะ 

ท่ีประชุม ยืนพนมมือ ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเขาประจําท่ีเปดการประชุม 

ประธานสภาฯ เรียนทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานคณะผูบริหาร ทานปลัด ทานหัวหนา

สวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มา

ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา   สมัยสามัญ สมัย

ท่ี ๓  ประจําป  25๖๓  ตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม 

                                   เรื่องแรก คือ ทานเอกศักดิ์   เกิดลาภา ขอลาปวย ตอนนี้ยังรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลพระ

มงกุฎ ท่ีกรุงเทพฯ ตอนนี้ก็เริ่มรูสึกตัวแลวเล็กนอย แตยังพูดโตตอบไมได ก็ดีข้ึน ก็ตอง

ขอขอบคุณทุกทานท่ีหวงใยสอบถามกันมา 

 เรื่องท่ี ๒  มีเอกสารแจกเพ่ิมเติมใหกับสมาชิกสภาฯทุกทานครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๒ 

ประจําป  25๖๓  เม่ือวันศุกรท่ี  ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ประธานสภาฯ   เชิญทานสมาชิกสภาฯไดตรวจดูรายงานการประชุมและเสนอแกไขหรือเพ่ิมเติม  

   ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมีผูเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ครับถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอแกไข ก็เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบล     

ศรีพนา ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๓  

เม่ือวันศุกรท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําป 25๖๓ เม่ือวัน

ศุกรท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วาระท่ี ๑ (รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนาเสนอญัตติครับ 

/นายนัสธวุฒิ ธวิะโต................ 
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นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร ผูอํานวยการกอง และผูเขารวม 

ประชุมทุกทานครับ  เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป

งบประมาณ ๒๕๖๔  

 กอนท่ีจะแถลงงบประมาณผมขอแสดงสถานะการคลังของเทศบาลตําบลศรีพนา ณ 

ปจจุบัน กอนนะครับ   

 ประมาณการรายรับท้ังหมด      ๗๔,๒๕๙,๐๐๐   บาท   

 คาดวาจะไดรับจริง     ๖๔,๖๔๕,๗๑๐.๙๓   บาท 

 รายรับจริงอาจต่ํากวาท่ีตั้งไว    ๙,๖๑๓,๒๘๙.๐๗   บาท   

 รายจายประมาณการท่ีตั้งไว  ๗๔,๒๕๙,๐๐  บาท 

 ใชจายเงินไปแลว    ๕๒,๐๑๘,๓๑๐.๗๐ บาท 

 กอหนี้ผูกพันไวท่ี     ๔,๙๒๐,๙๙๗.๙๐ บาท 

 คาดวาจะจายอีก     ๙,๙๕๒,๙๘๓.๓๕ บาท 

 รวมรายจายท้ังสิ้น   ๖๖,๘๙๒,๒๙๑.๙๕  บาท 

 รับจริงต่ํากวาท่ีประมาณการไว   ๒,๒๔๑,๕๘๑.๐๒ บาท 

  เนื่องจากวารัฐบาลมีผลกระทบหลายดาน ไมรูวาเงินอุดหนุนงวดสุดทาย เราจะ

ไดรับหรือเปลา จึงแจงใหทางสภาทราบ 

  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลศรีพนา จะไดเสนอรางเทศ

บัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอ     สภาเทศบาลตําบลศรีพนาอีกครั้งหนึ่ง 

ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลศรีพนาจึงขอชี้แจงใหทานประธานและ

สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังตอไปนี้  

1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป       

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  วันท่ี 3๐ กรกฎาคม พ.ศ.256๓ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้      

    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน   ๐.๐๐   บาท   
    1.1.2 เงินสะสม จํานวน ๓๔,๓๗๒,๒๐๙.๗๐  บาท   
    1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,๖๕๗,๕๙๑.๑๐ บาท 
    1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ๑  
                                                   โครงการ  รวม ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท 

1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๐ โครงการ  
   ๑.๒  เงินกูคงคาง  จํานวน  ๙,๗๒๙,๒๑๕.๙๑  บาท  
   2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ  ณ วันท่ี 3๐ กรกฎาคม พ.ศ.256๓ 
   (1) รายรับจริง จํานวน  ๕๘,๒๓๓,๒๑๓.๙๓  บาท ประกอบดวย  
   หมวดภาษีอากร     จํานวน   ๘๐๔,๘๕๕.๐๐  บาท
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   จํานวน   ๒๔๖,๘๕๖.๓๐  บาท 

/ หมวดรายได............. 
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   หมวดรายไดจากทรัพยสิน     จํานวน    ๕๓๖,๓๐๐.๗๐ บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน               0.00 บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน    ๑๑๙,๕๒๐.๐๐ บาท 
   หมวดรายไดจากทุน    จํานวน         ๗๐๐      บาท
   หมวดภาษีจัดสรร    จํานวน ๒๒,๒๔๓,๙๒๕.๔๐ บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวน 33,๗๒๘,๒๒๓.๐๐ บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน ๕๕๖,๕๗๓.๕๐  บาท 

   (3) รายจายจรงิ จํานวน ๔๙,๖๙๒,๐๗๖.๒๙  บาท ประกอบดวย   

   งบกลาง       จํานวน ๑๑,๔๖๕,๙๐๘.๙๙ บาท

   งบบุคลากร      จํานวน 21,๗๕๗,๙๕๗.00 บาท 

   งบดําเนินงาน      จํานวน 1๑,๖๖๐,๗๑๐.๓๐ บาท 

   งบลงทุน      จํานวน   ๑,๔๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท 

   งบรายจายอ่ืน      จํานวน               0.00   บาท 

   งบเงินอุดหนุน      จํานวน   ๓,๓๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท
  4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน     

    ๕๖๒,๖๙๘.๕๑   บาท  
(5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม  จํานวน ๒,๙๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท   

(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน 0.00.- บาท  

 (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู    จํานวน 0.00.- บาท  

3.  งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการประปา กิจการประปาเทศบาลตําบลศรีพนา     
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.256๓  

 รายรับจริง    จํานวน 2,๙๕๘,๗๗๑.๕๑ บาท 
 รายจายจรงิ    จํานวน ๒,๗๑๓,๔๖๑.๒๐ บาท 
 กําไรสะสม    จํานวน               ๐.๐๐ บาท 
 เงินสะสม    จํานวน  ๑,๔๐๕,๖๒๕.๓๔ บาท 
 ทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน    847,018.44 บาท 
 กูเงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จํานวน             0.00  บาท 
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล  จํานวน             0.00  บาท 
 เงินฝากธนาคาร    จํานวน  ๒,๘๖๑,๕๕๓.๙๓ บาท 
 ทรัพยรับจํานํา   จํานวน              0.00  บาท  

 คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประมาณการรายจายจรงิ ป ๒๕๖๓  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ตามเอกสารแนบนะครับ   

 ขอ ๕  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนเงินรวมท้ังสิ้น ๔,๔๘๐,๐๐๐ 

บาท  ดังนี้ 

 

/ งบกลาง.............. 
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งบ ยอดรวม 

งบกลาง ๒๓๙,๕๐๐ 

งบบุคลากร ๑,๐๖๓,๒๖๘ 

งบดําเนินงาน ๒,๙๔๙,๒๓๒ 

งบลงทุน ๒๒๘,๐๐๐ 

รวมรายจาย ๔,๔๘๐,๐๐๐ 

จึงเสนอใหท่ีประชุมทราบ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ทานนายกเทศมนตรี ก็ไดเสนอญัตติรางเทศบัญญัติเรียบรอยแลว  ระเบียบกฎหมายท่ี

เก่ียวของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  

(แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  ขอ  ๔๗  ในการพิจารณารางเทศบัญญัติวาระ

ท่ีหนึ่ง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางเทศบัญญัติและลงมติวาจะรับ

หลักการแหงรางเทศบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย 

หามมิใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว เพ่ือ

ประโยชนแกการพิจารณารางเทศบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการ

สภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได   กอนท่ีทานสมาชิกจะอภิปราย ผมขอเสนอ

ใหอภิปรายไปตามแผนงานมีสมาชิกสภาฯทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ  เชิญทานสมาชิกสภาฯ อภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔  

กอนท่ีจะลงมติในวาระรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ  อันดับแรกแผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป  หนา ๙๑  เชิญทานชาตรี  จันผาย 

นายชาตรี  จันผาย เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ  ผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายชาตรี  

จันผาย  ตามท่ีทานผูบริหารไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔  

โดยในปนี้รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  ๘๐,๐๘๐,๐๐๐  บาท ปนี้ก็ตั้งไวเยอะก็ถือเปน

เรื่องท่ีดีสําหรับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีพนา  สวนผมก็ขออภิปรายแผนงาน

บริหารท่ัวไป  หนา ๙๗   ตรงคาเบี้ยประชุม  จํานวน ๒๓,๒๐๐  บาท  ตรงนี้ในเม่ือมัน

จายไมไดก็ควรจะตัดไปเลยดีกวา  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯครับ 

นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต ผมจะใหเจาหนาท่ีไดตอบคําถามครับ 

น.ส.เพ็ญพิรุณ  คําภูษา เรียนทานประธานสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันเพ็ญพิรุณ  คําภูษา  หัวหนา

สํานักปลัด ในฐานะผูตั้งงบประมาณ  ขอชี้แจงเรื่องท่ีทาน ส.ท.ชาตรีฯ สอบถามวาทําไม

ยังตั้งคาเบี้ยประชุม ไดมีหนังสือระเบียบการเบิกจายออกมาใหม ไมใชเฉพาะของสภาฯ 

 

/ สามารถเบิกจาย........ 
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สามารถเบิกจายได เบี้ยประชุม หมายถึง การประชุมจริง มันตีความถึงคาดําเนินการ 

คาใชจาย ไมวาจะเปนคารับรอง  มันเปนเบี้ยประชุมไมใชเฉพาะของสภาฯจะมีระเบียบ

การประชุมอ่ืนๆดวย  เราก็เลยตั้งมา  

ประธานสภาฯ สรุปแลว หมายถึง คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุม  ผมก็ขอเสริมนะครับ เรื่อง

การใชคําพูดควรตัดคําพูดท่ีไมเก่ียวของออก  มันจะไดกระชับครับ  มีทานอ่ืนอีกไหม

ครับ  เชิญทานชาตรี จันผาย ครับ 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี  จันผาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

ศรีพนา  ก็ตามท่ีทางเจาหนาท่ีไดตอบมา ตัวนี้เปนคารับรองการประชุมสภาฯไดไหม 

หรือคารับรองการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตําบลศรีพนา เพราะในการทํา

งบประมาณทุกครั้งจะไมมีเก่ียวกับสภาฯเลย  จะมีอยูปเดียวคือการทําหองกิจการสภาฯ  

ผมวาเรานาจะจายเปนคารับรองการประชุมสภาไดไหมครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานหัวหนาสํานักปลัด ไดชี้แจงครับ 

น.ส.เพ็ญพิรุณ คําภูษา สําหรับคาใชจายในการรับรอง เราตั้งแยกตางหาก ใหเปดไปท่ีหนา ๑๐๓  คาใชจาย

เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  การรับรองหมายถึง รับรองคณะราชการ คณะศึกษาดู

งาน การรับรองการประชุมสภาทองถ่ิน เปนตน  ซึงมีระเบียบรับรองอยูแลวคะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานหัวหนาสํานักปลัดครับ  มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาอยางนั้นแผนงานบริหารท่ัวไปก็ผานนะครับ  ตอไปแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน หนา ๑๓๓  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ตอไปเปนแผนงานการศึกษา หนา ๑๕๑  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ตอไปเปนแผนงานสาธารณสุข หนา ๑๗๒ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

 เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ ครับ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทาน   กระผมนาย

สมสนุก  สุสีวงศ โครงการหนา ๑๗๗  โครงการรณรงคควบคุมโรคติดตอ    นาจะมีโรค

โควิดเสริมดวยนะครับ  ขอบคุณครับ  

นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต ก็รวมอยูดวยกันนะครับ จะมีคําวา โรคติดตอ  เปนตน 

ประธานสภาฯ แผนงานสังคมสงเคราะห หนา ๑๘๔ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ แผนงานเคหะและชุมชน หนา ๑๙๗ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนา ๒๐๘ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอ

เชิญครับ 

/ ท่ีประชุม............ 
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ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนา ๒๑๓ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะ

อภิปรายขอเชิญครับ  เชิญทานชาตรี  จันผาย 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  แผนงาน

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เก่ียวกับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงแขงเรือ

ยาวปท่ีแลว  ๔๐๐,๐๐๐ บาท    ไดรับการตอบรับจากชาวบานไมดีเทาไหรนัก ชาวบาน

วาเราจัดงานไมเต็มท่ี  ผมวามันนอยเกินไป กลัววาไมเพียงพอตอการจัดงาน อยากให

พิจารณาและมีโครงการใหม ข้ึนมาเพ่ิม คือ จัดพิธี เลี้ยงปูตา หมู  ๑๔ , หมู  ๑๕  

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท  ก็เปนการดี ผมก็เห็นดวย  เพราะตัวนี้เปนความเชื่อท่ีเรา

นับถือกันมานาน  และอีกโครงการหนึ่ง คือโครงการแหน้ําจั้นสรงน้ําพระมูลเมืองเซกา  

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐  บาท ผมเห็นดีดวยนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานชาตรี  จันผาย   แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีทานอ่ืนอีก

ไหมครับ   

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมี ขอเชิญทานนายกฯไดตอบคําถามครับ 

นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต เรียนทานประธานสภาฯ ตามท่ีทานชาตรี  ไดสอบถามมาเรื่องโครงการลอยกระทง แขง

เรือ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณของประเทศซบเซาอยางมาก ดังนั้น ทาง

กระทรวงมหาดไทยสั่งการลงมาวาใหเราใชเงินนอยและคุมคาท่ีสุด จะเห็นวา โครงการ

โครงสรางพ้ืนฐานก็โดนตัด ไป แปดลาน ดังนั้นเราก็ตองใหสอดคลองกับภาวะปจจุบัน

ดวยครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกฯครับ  มีทานอ่ืนอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หนา ๒๑๕  เชิญทานชาตรี  จันผาย  ครับ 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี  จันผาย  ปนี้ก็โครงสรางพ้ืนฐาน 

เราต้ังงบประมาณ ๗,๑๗๔,๐๐๐  บาท  ก็กระจายไปทุกชุมชนมากบางนอยบางตาม

ความเหมาะสม  ก็มีบางสวนท่ีเปนความเดือดรอน เชน รางระบายน้ํา เนื่องจากปนี้เรา

ไมไดทําประชาคมจึงไมเขาถึงประชาชนเทาท่ีควร ท่ีผมสงสัย คือ โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง ซอยหลังหอประชุมอําเภอเซกา  หมู ๑๐  เม่ือกอสรางถนนลูกรัง ซอยหลัง

หอประชุมอําเภอเซกา กวาง  ๔ เมตร ยาว ๑๙๐  เมตร เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร  ตรงนี้อยาก

สอบถามมันเปนถนนเดิมหรือตัดใหมครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานรองประธานสภาฯ 

นายธนา  สอนไชยา โครงสรางพ้ืนฐานท่ีผานมาท่ีเราทํากันเราไมเรียงลําดับความสําคัญ บางอยางมันก็ไมนา

ทํา  เชน เสนตัดเขาหลังหอประชุมตรงไหน  แตก็ไมเปนไรนะครับ วันนี้ผูบริหารทําราง

เทศบัญญัติแลว เราก็อาจจะพิจารณาอีกทีในข้ันการแปรญัตติ  ครับ   

/ ประธานสภาฯ......... 



- ๘ - 

 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  เรื่องแบบแปลนปนี้รูสึกวาชางทําไดดีมาก  แตผม

สงสัยจุดหนึ่ง  คือ โครงการถนนลูกรังวัดศรีเจริญ   ตัวเลมราคากลางโครงการกอสราง  

หนา  ๑๗  รูปตัดท่ีเขียนวา ๓ – ๕  เมตร  หมายถึงอะไร และการควบคุมงานก็ขอฝาก

กองชางควบคุมดวยนะครับ 

ประธานสภาฯ มีทานอ่ืนอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีเชิญทานนายกฯ ไดตอบคําถามครับ 

นายนัสธวุฒิ ธิวะโต ตัวท่ีอยูหลังหอประชุม  เคยมีผูบริจาคมาแลวแตมันยังไมเปนรูปเปนถนน เราจึงเห็นวา

มันสําคัญกลัววาจะมีคนบุกรุกเอาท่ีสาธารณะ เราจึงทําถนนใหเปนรูปเปนรางไวกอน 

เพ่ือเกิดเปนรูปแบบกอน อันนี้ชาวบาน หมู ๑๐  เขาขอมากลัววามันจะหายไป  มันจะ

ทะลุไปถึงหนาแฟลตตํารวจ  สวนของ หมู ๑๔  ขางวัด  เปนลักษณะการบริจาคท่ีดิน ๒ 

ฝง ท่ีแตกอนแนวเขตไมเทากัน ก็อยูท่ีรูปแบบถนน คือกําหนดไวกอน ๓ – ๕ เมตร ครับ 

ประธานสภาฯ แผนงานการเกษตร  หนา ๒๒๙ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ แผนงานการพาณิชย  หนา ๒๓๑ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ แผนงานงบกลาง  หนา ๒๓๓ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา  หนา ๒๔๒ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอ

เชิญครับ  เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมตั้งขอสังเกต คาบํารุงและรักษาอุปกรณ ตั้งไวแค 

๓๐,๐๐๐  บาท  ตามท่ีผมไปเห็น แผงควบคุมไฟของประปามันชํารุด ผมก็อยากใหตั้งงบ

เพ่ือดูแลตัวนี้ดวย  ถาแผงควบคุมไมดีมันเกามันจะทําใหมอเตอรเสีย  คาใชจายในการ

ซอมแซมก็จะเยอะ  เราควรปรับปรุงซอมแซมตรงนี้ใหดีข้ึนดวย ก็ขอฝากครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสมสนุก  สุสีวงศ  ครับ  เชิญทานชาตรี  จันผาย 

นายชาตรี  จันผาย ผมก็ขอเสริมทานสมสนุก  วาปท่ีแลวเราไดลงไปดูประปา ก็ไดมีการทักทวงเรื่องทอและ

เรื่องหลังคา  แตมาดูในเทศบัญญัติแลวไมเห็นมีตัวไหนท่ีจะไปทําตรงนี้เลย และหลังคา

มันก็ชํารุดผุผังมากแลว ผมก็ขอฝากเรื่องนี้ดวยครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานชาตรี จันผาย ครับ  มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ทางทานสมสนุกและทานชาตรี ก็เพียงแตฝากถึงทานนายกฯเทานั้น ไมไดเปนคําถามนะ

ครับ  ถาไมมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก  ผมก็จะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ  สมาชิก

สภาทานใดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

/ ประจําป............ 



- ๙ - 

 

ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๔  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๘  เสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ ขอพักการประชุม  ๑๐  นาที 

ท่ีประชุม พักการประชุม   ๑๐   นาที 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  (แกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๑๐๓(๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย 

สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  ผมก็จะขอมติสภาฯ

แหงนี้ วา สภาฯแหงนี้เห็นควรจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนก่ีทาน  เพราะใน

ระเบียบบอกวา ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  เชิญทานสมาชิกสภาเสนอ

ความเห็นครับ  เชิญทานชาตรี  จันผาย  ครับ 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯเคารพ กระผมนายชาตรี   จันผาย กระผมขอเสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  ๓  ทานครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ 

ท่ีประชุม ผูรับรอง  ๖  ทาน  

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมี ก็เปนอันวา สภาฯแหงนี้มีมติใหเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน  ๓  ทาน  

ตอไปผมก็จะขอใหทานสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ การเสนอชื่อ

จะตองมีผูรับรอง  เชิญทานสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการฯโดยการเสนอชื่อทีละ 

๑ ทาน จนครบ ๓ ทาน เชิญทานสมาชิกสภาฯเสนอชื่อครับ เชิญทานรองประธานสภาฯ 

ครับ 

นายธนา  สอนไชยา เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายธนา  สอนไชยา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  

ผมขอเสนอชื่อ ทานสมสนกุ  สุสีวงศ  ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง 

ท่ีประชุม  ผูรับรอง ๕  ทาน  

ประธานสภาฯ ตอไปขอใหเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทานท่ี ๒ ครับ เชิญทานชาตรี  จันผาย 

นายชาตรี  จันผาย ผมขอเสนอชื่อ ทานสมาน  สุโพธิ์ ครับ  

ประชุม  ผูรับรอง ๕  ทาน 

ประธานสภาฯ ตอไปขอใหเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯทานท่ี ๓ ครับเชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ ผมขอเสนอชื่อ คําเกลี้ยง  จันทรชัยภูมิ  ครับ  

ประชุม  ผูรับรอง  ๔  ทาน 

ประธานสภาฯ ก็ครบท้ัง ๓ ทานแลวนะครับ  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมี 

/ ประธานสภาฯ....... 
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ประธานสภาฯ ก็เปนอันวา สภาฯแหงนี้มีมติให 

   ๑.  นายสมสนุก  สุสีวงศ         

๒.  นายสมาน  สุโพธิ ์

   ๖.  นายคําเกลี้ยง  จันทรชัยภมิู  

   เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  ตอไปจะเปนเรื่องกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติฯไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  

(แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๔๕ วรรค ๓   ญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และในการพิจารณาวาระท่ีสองให

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น”  เชิญสมาชิกสภาฯเสนอและกําหนด

ระยะเวลาการแปรญัตติฯ และสถานท่ีในการเสนอคําแปรญัตติ  ขอเชิญครับ  เชิญทาน

สมสนกุ  สสุีวงศ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ ผมขอกําหนดวันแปรญัตติเปนวันท่ี ๑๕,๑๖,๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ น. – 

๑๖.๐๐ น.  ณ หองกิจการสภาฯ เทศบาลตําบลศรีพนา ครับ 

ประธานสภาฯ  ถูกตองตามระเบียบฯครับ  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนออีกไหมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ มติเปนเอกฉันทนะครับ  คือวันท่ี ๑๕,๑๖,๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ น. – 

๑๖.๐๐ น. ณ หองกิจการสภาเทศบาลตําบลศรพนา สวนวาระท่ี ๒ วาระท่ี ๓  ผมจะยัง

ไมนัดนะครับ จนกวาจะไดรับรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมก็จะสงรายงาน

ของคณะกรรมการแปรญัตติไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม   

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ เชิญทานธนา        

สอนไชยา  ครับ 

นายธนา  สอนไชยา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนายธนา  สอนไชยา  เรื่องอ่ืนๆท่ีผมจะพูดก็มี

อยู ๕  เรื่อง   

 ๑. การขยายถนนเสนหนา  ธกส.  จะขยาย  ๘๐ ซ.ม. ผมก็ไมรูวาทานจะลงทอหรือไมลง  

แตในเชิงปฏิบัติแลวผมก็อยากไมใหทานลงทอ ถนนตรงนี้ทอมันลึกอยูแลว เราสามารถ

รื้อและทําฟุตบาทใหมไดเลย 

 ๒.  เรื่องการขยายถนนขางโรงเรียนอนุบาลเซกา  คงจะตกไปแลวใชไหมครับ  ไมไดทํา

แลวใชไหม ถาไดทําจริงๆ ผมขอเสนอวาเราลงดินทับไปเลยใหถนนมันสูงข้ึน 

 ๓.  สนามเด็กเลนหนา สภ.เซกา เรามีวิธีการใดท่ีจะทําโดมใหเขาเพราะมีเด็กไปเลน

จํานวนมาก เวลาฝนตกก็มีน้ําขังดวยครับ 

 ๔.  สนามหนาโรงเรียนเทศบาลท่ีเปนสนามเด็กเลน ถาเปนไปไดผมอยากใหปลูกหญา

ญี่ปุนเพราะเด็กจะไดเรียนรู 

 ๕. ฝากตรงหมู ๑๑  ถนนลูกรังขางบานแมเกตุ ถาเปนไปไดอยากใหทําถนนครับ 






