
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
เรื่อง  เผยแพรรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจําป  ๒๕๖๓ 
***************************************** 

 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ไดมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ครั้งท่ี  ๒  ประจําป ๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  
และสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัย
วิสามัญ สมัยสมัยท่ี ๑ ประจําป  ๒๕๖๓  เม่ือวันศุกรท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓  และประธานสภาเทศบาลตําบล
ศรีพนา ไดลงนามรับรองแลว  นั้น 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๓ วรรคสี่ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

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

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๓ ท่ีผานการรับรองครบถวนแลว ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน    

หากตองการเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ดังกลาว สามารถติดตอสอบถามไดท่ี งานกิจการสภาเทศบาลตําบล

ศรีพนาพนา สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลศรีพนา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ หรือติดตอท่ีเลข

โทรศัพท  0๔๒ - ๔๘๙๒๕๘  ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๒๘  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

        
                                                      (นายดุสิต   เกิดลาภา) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓   ครั้งท่ี ๒ ประจําป  ๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี  ๒๔   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         โตเพ็ชร 

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     โตเพ็ชร 

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 

๔. นายอํานาจ  จันทรโคตร  ตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา  

๕. นายอุไร     เจริญสุข  ตําแหนง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา 

๖. นายประเทศ   ทีหอคํา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา 

๗.  นายวัชรินทร  โรคนอย  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

๘.  นายธนัท   โพธิสวาง  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๙. นางสาวชฎาพร  คุณสมบัติ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๐. นายวสันต  ศรีโยธ ี  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๑. นางวราพร บุญสิน  ตําแหนง  หัวหนาฝายสงคมสงเคราะห 

๑๒.  จ.อ.วิระศักดิ์  คําแหงพล  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 

๑๓. นางสุทธิลักษณ  เจกเผือกหอม ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

๑๔.  นายวิษณุกรณ   โคตมี  ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ 

/ ๙. นางเสาวลักษณ............... 
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๑๕. นางเสาวลักษณ  สีมาสม  ตําแหนง  หัวหนาฝายปกครอง 

๑๖. 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  ไดดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๓   ขอกราบเรียนเชิญคะ 

ประธานสภาฯ เรียนทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานคณะผูบริหาร ทานปลัด ทานหัวหนา

สวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มา

ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา   สมัยสามัญ สมัย

ท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจําป  25๖๓  ตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม 

                                   เรื่องแรก คือ ทานเอกศักดิ์   เกิดลาภา ขอลาปวย 

 เรื่องท่ี ๒  มีเอกสารแจกจากกองคลัง แจกเพ่ิมเติมใหกับสมาชิกสภาฯทุกทานครับ 

และใหทาน ผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงพอสังเขปครับ 

น.ส.ชฏาพร คุณสมบัติ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานนายกฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ดิฉันนางสาวชฏาพร  คุณสมบัติ ผูอํานวยการกองคลัง  ในการขอลดยอดลูกหนี้คาง

ชําระ เปนลูกหนี้รายบริษัท ปตท.จํากัดมหาชน  ท่ีไดประเมินภาษีปาย ป ๒๕๕๘-

๒๕๕๙  เปนเงิน ๕๑,๙๖๐ บาท และไดชําระบางสวนไปแลว  กองคลังจึงไดทําบันทึก

เสนอตอผูบริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี ว.๔๗๗๒  ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  เรื่อง

หลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญ ลูกหนี้คางชําระ และวิธีการบันทึกบัญชีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๒ เรื่องการลดยอดลูกหนี้คางชําระ    ในการนี้ผูบริหารก็ได

อนุมติบันทึกแลว จึงเสนอใหสภาฯทราบ คะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓ 

ครั้งท่ี ๑  ประจําป  25๖๓  เม่ือวันศุกรท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  

ประธานสภาฯ   เชิญทานสมาชิกสภาฯไดตรวจดูรายงานการประชุมและเสนอแกไขหรือเพ่ิมเติม  

   ขอเชิญครับ  เชิญทานธนา  สอนไชยา ครับ 

นายธนา  สอนไชยา  เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายธนา  สอนไชยา  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ตําบลศรีพนา ผมขอแกไข หนา ๑๐  บรรทัดท่ี ๒๖  ครับ ผมขอแกไขจาก ใหลงทอ  

เปนไมใหลงทอ  ครับ  

/ประธานสภาฯ.......... 
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ประธานสภาฯ ครับ  แกไข หนา ๑๐  บรรทัดท่ี ๒๖  ครับ   ผมขอแกไขจาก ใหลงทอ  เปนไมใหลงทอ  

นะครับ   มีสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขอีกไหมครับ   

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ครับถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอแกไข ก็เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบล     

ศรีพนา ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจําป 

๒๕๖๓  เม่ือวันศุกรท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑   ประจําป 25๖๓ 

เม่ือวันศุกรท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วาระท่ี ๒   (แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯไดแถลงสรปุผลคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต      เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร ผูอํานวยการกอง และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน   รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔ เทศบาลตําบลศรีพนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ขอ 50 ความวา “เม่ือ

คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอญัตตินั้นตามรางเดิมและ

ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภา

ทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติม ในตอนหรือ

ขอความใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปร

ญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ

สงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้น แกสมาชิกทองถ่ินไม

นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการ

เรงดวน” วรรคสอง ความวา “ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ิน

ดวย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆเก่ียวกับการรายงานนั้น” 

มติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา    สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   เม่ือวันศุกรท่ี ๑๔  สิงหาคม  

25๖๓  ไดกําหนดระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง คือ เริ่มตั้งแต

วันท่ี ๑๕,๑๖,๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 16.00 น. เม่ือสิ้นสุด

ระยะเวลาดังกลาวปรากฏวาไมมีผูยื่นเสนอคําแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔  แตอยางใด และคณะกรรมการแปรญัตติไดมี

การประชุมสรุปผล เม่ือวันท่ี ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ หองกิจการสภาเทศบาลตําบล

ศรีพนา โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมของคณะกรรมการแปรญัตติฯในสวนของการกํากับดูแล 

ติดตาม ประเมินผล โครงการตางๆ  ท่ีผานการอนุมัติในเทศบัญญัติใหมีการกํากับดูแล 

/ อยางใกลชดิ............ 
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อยางใกลชิดและเรงรัดการดําเนินโครงการเพ่ือใหงานโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ได

มาตรฐานคุมคากับงบประมาณ เกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน   

จึงนําเรียนตอสภาฯเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

ประธานสภาฯ ทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ไดแถลงรายงานสรุปผลแลวนะครับ  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕)  ขอ ๕๐  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว 

จะตองเสนอรางเทศบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ัง

รายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยจะตอง

ระบุวามีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง  การแปรญัตติและมติของ

คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็น

ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย  และใหประธานสภา

ทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุม

พิจารณา  เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

  ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย  เพ่ือแถลงประกอบ

รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

ประธานสภาฯ ถาไมมีผูใดแปรญัตติก็แสดงวาผานวาระท่ี ๒  ข้ันตอนการแปรญัตติ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒ พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

 วาระท่ี ๓  (ใหความเห็นชอบ) 

ประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕)  ขอ ๕๒  ในการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระท่ี 

๓ ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุ

อันควร   

  ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนเทศ

บัญญัติหรือไม 

 ผมก็จะทําการขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาทานใดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ เพ่ือจะไดตราเปนเทศบัญญัติป พ.ศ.๒๕๖๔  โปรด

ยกมือครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๘  เสียง 

ประธานสภาฯ ก็เปนอันวาท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนามีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป ๒๕๖๔ เพ่ือจะไดตราเปนเทศบัญญัติป พ.ศ.๒๕๖๔   

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ เชิญทานสมัย โตเพชร 

ครับ 

/ นายสมัย............ 
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นายสมัย โตเพชร เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสมัย  โตเพชร  เรื่องของกระผมคือ เรื่องเสาไฟท่ี

เขาเอาออกจากหนาบานผม แลวไมเอากลับมาเลย ไมทราบวาอยูไหน  ตรงนั้นมีกลอง

ดวยนะครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานชาตรี  จันผาย  ครับ 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนายชาตรี  จันผาย เรื่องท่ีผมจะพูดมีอยู ๒  

เรื่อง ครับ 

 เรื่องท่ี ๑  ตามท่ีทานผูบริหารไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

๒๕๖๔  งบประมาณท่ีตั้งไว แปดสิบกวาลาน  ทางสภาฯก็ไดเห็นชอบเรียบรอยแลว  

ผูบริหารก็จะนําตัวนี้ไปเปนเครื่องมือในการบริหาร  สิ่งท่ีสภาฯไดทักทวงก็ขอฝากทาน

ผูบริหารไดบริหารใหแลวเสร็จตามความตองการของประชาชน  

 เรื่องท่ี ๒  เรื่องภาษีคงคาง  ไมวาจะคากําจัดขยะ  ภาษีปาย ภาษีโรงเรือน  โดยเฉพาะ

หนวยงานท่ียังไมจายคากําจัดขยะ ก็ขอฝากผูรับผิดชอบไดเรงรัดดวยครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานชาตรี  จันผาย ครับ  เชิญทานธนา  สอนไชยา ครับ 

นายธนา  สอนไชยา เรื่องท่ีผมจะถามมีอยู  ๒  เรื่อง  ครับ 

 เรื่องท่ี ๑   สอบถามเรื่องสนามฟุตซอลวาดําเนินการไปถึงไหนแลว 

 เรื่องท่ี ๒  เรื่องไฟฟาสองทาง  เราใชเปนไฟออโตไดไหมครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานธนา  สอนไชยา  ครับ  เชิญทานสุยอย  ฤทธิวงค   

นายสุยอย  ฤทธิวงค เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุยอย  ฤทธิวงค  เรื่องท่ีผมจะถาม ก็มีเรื่องท่ีติดใจ

มานาน ถนนตรงซอยศาสนาคริสตมันมีรางระบายน้ําท่ีเหลือเพียง ๑๐๐ เมตร ท่ียังไมทํา  

ก็อยากใหพิจารณางบประมาณตรงนี้ดวยครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสุยอย  ฤทธิวงค  เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ  ครับ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสมสนุก  สุสีวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  

ผมก็ขอฝากดวยครับ ทางเทศบัญญัติเราก็ไดใหความเห็นชอบแลว  เรื่องโครงสราง

พ้ืนฐานก็อยากใหกํากับดูแลดวยครับ  อีกเรื่อง ไฟฟาแถวรอบๆตลาดเชา  อยากใหไป

เปดเปนออโตดูวาตรงไหนเสียหรือไมเสีย เราจะไดรูครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯไดตอบขอซักถามครับ 

นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต เรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกสภาฯ  ทานปลัด รองปลัด ผูอํานวยการกอง และ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายนัสธวุฒิ  ธิวะโต กอนอ่ืนตองขอขอบคุณกับการให

การเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ โดยไมมีการแปรญัตติฯ  เรื่องท่ีทานเสนอมาในวาระอ่ืนๆ 

เรื่องของไฟฟาถาฝนซาผมจะจัดการใหทุกเสา สวนเรื่องของภาษีของหนวยงานท่ีจะมา

ท้ิงขยะ นาจะอยูประมาณเกือบวันท่ี ๕  กันยายน  เพราะเขาจะปดงบประมาณ

เหมือนกัน สวนภาษีท่ีจัดเก็บไมไดก็เปนรายเกาๆเราก็ทําหนังสือติดตามอยูนะครับ เรื่อง

ของทานรองประธานสภา เรื่องสนามฟุตซอลท่ีเขาทํางานไมไดเนื่องจากฝนตก  

/ ถาฝนหยุดตก......... 






