
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
เรื่อง  เผยแพรรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป  ๒๕๖๓ 
***************************************** 

 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ไดมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  
ประจําป ๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  และ
ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ไดลงนามรับรองแลว  ตามความในขอ ๓๔ วรรคสอง แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
นั้น 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๓ วรรคสี่ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

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

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๓  ท่ีผานการรับรองครบถวนแลว ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน    หากตองการ

เอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ดังกลาว สามารถติดตอสอบถามไดท่ี งานกิจการสภาเทศบาลตําบลศรีพนาพนา 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลศรีพนา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ หรือติดตอท่ีเลขโทรศัพท  0๔๒ - 

๔๘๙๒๕๘  ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๘  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

       (นายดุสิต   เกิดลาภา) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจําป  ๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี  ๒๘  ธันวาคม  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         โตเพชร 

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     โตเพชร 

ชาตรี    จันผาย 

คําเกลี้ยง    จันทรชัยภูมิ 

สุยอย    ฤทธิวงค 

สมสนกุ  สุสีวงศ 

สมาน  สุโพธิ์ 

สมหมาย  กมลวัชรพันธุ 

 

ผูไมมาประชุม    

      ๑. นายเอกศักดิ์   เกิดลาภา  ลาปวย    ๒. นายธนา  สอนไชยา    ลากิจ 

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.  นางสาวเพ็ญพิรุณ  คําภูษา  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. นายวสันต  ศรีโยธ ี  ตําแหนง  ผูอํานายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๑. ด.ต.ประจีน  สุกทน  ตําแหนง  รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 

๑๒. จ.อ.วิระศักดิ์  คําแหงพล  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 

๑๓  นางเสาวลักษณ  สีมาสม  ตําแหนง  หัวหนาฝายปกครอง 

๑๔. นางเนตนภา    ออนพินา  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา/เลขานุการสภาฯ 

 

/เริ่มประชมุเวลา............ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

 เม่ือถึงกําหนดเวลาประชุม  นางเนตนภา  ออนพินา  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา        

/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล         

ศรีพนา และผูเขารวมประชุม เขาหองประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มีท้ังหมด 

๑๐ คน  มาประชุม ๘  คน  ครบองคประชุม  

เลขานุการสภาฯ เม่ือท่ีประชุมพรอม ดิฉันขอกราบเรียนเชิญทานดุสิต  เกิดลาภา ประธานสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบล

ศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๖๓   ขอกราบเรียนเชิญคะ 

ท่ีประชุม ยืนพนมมือ ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเขาประจําท่ีเปดการประชุม 

ประธานสภาฯ เรียนทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานคณะผูบริหาร ทานปลัด ทานหัวหนา

สวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มา

ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา   สมัยสามัญ สมัย

ท่ี ๔  ประจําป  25๖๓  ตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม 

                                   เรื่องแรก คือ ทานเอกศักดิ์   เกิดลาภา ขอลาปวย และทานธนา  สอนไชยา  ลากิจ

เรื่องท่ี ๒  ขอแกไขเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๓.๑ หนาแรกตรงเรื่องเดิม บรรทัด

ท่ี ๒  แกไขฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ เปลี่ยนเปนขอ ๑๓  และตรงกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวของ บรรทัดสุดทาย ก็เปลี่ยนจากขอ ๓๐  เปน ขอ ๑๓  แผนท่ี ๒ เหมือนกันนะ

ครับ แกไข เปน ขอ ๑๓  

 เรื่องท่ี ๓  เรื่องโควิด   มีการระบาดในหลายจังหวัด ในชวงปใหมอาจจะมีคนท่ีไป

ทํางานท่ีตางจังหวัดกลับมาบานเรา ก็ตองระมัดระวังตัวกันนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๑ 

ประจําป  25๖๓  เม่ือวันศุกรท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓  

ประธานสภาฯ   เชิญทานสมาชิกสภาฯไดตรวจดูรายงานการประชุมและเสนอแกไขหรือเพ่ิมเติม  

   ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมีผูเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ครับถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอแกไข ก็เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบล     

ศรีพนา ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓  

เม่ือวันศุกรท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําป 25๖๓ เม่ือวัน

ศุกรท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ (ระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)  

/ประธานสภาฯ.......... 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ขอเชิญครับ 

นายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา เรียนทานประธานฯท่ีเคารพ  กระผมนายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา  รองนายกเทศมนตรี  ไดรับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา ใหเสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

   เรื่องเดิม 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2548 และแกไข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๑๓ กําหนดใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ให
ประชาชนในทองถ่ินทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป นั้น 

                      ขอเท็จจริง 

ตามท่ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา ไดมีมติ

เห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - กันยายน พ.ศ.2563) ในคราววาระการ

ประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 นั้น 

   กฎหมาย/ระเบียบ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๑๓    

   ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

การดําเนินการตามกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดเสร็จสิ้นตาม

ข้ันตอนและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลศรีพนา  

จึงขอนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563  ตามรายงานท่ีไดแจกใหสมาชิกสภาฯทราบ 

ประธานสภาฯ ทานรองนายกฯก็ไดเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (ระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)  

เรียบรอยแลวนะครับ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๑๕๖๑ ขอ ๑๓  กําหนดใหผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการ 

/ติดตามและประเมิน............ 
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ติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ประธานสภาฯ คณะผูบริหารก็ไดเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ตอสภาฯ เรียบรอยแลว มีสมาชิกสภาฯทานใดจะแสดงความ

คิดเห็นขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญทานชาตรี  จันผาย 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี จันผาย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ศรีพนา ก็ครบกําหนดท่ีทางทานผูบริหารจะไดเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูบริหารจะเสนอใหสภาฯ
ทราบ ก็จะมีแบบสอบถามท่ีประชาชนไดตอบมา คือการใหคะแนนของประชาชนวาใน
รอบ ๑ ป เทศบาลไดทํางานมีความกาวหนาอยางไร ประชาชนพึงพอใจเทาใด ดูท่ีหนา 
๑๐๑  ระดับความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร ประเด็นความคิดเห็น ยุทธศาสตรท่ี ๑   

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  อยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย ๒.๗  ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต  อยูในระดับ ปานกลาง  คาเฉลี่ย ๒.๔๐   ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการ

วางแผนสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  กีฬาและนันทนาการ อยูใน

ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย ๒.๓๐  ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานจัดระเบียบชุมชน สังคม และ

ความสงบเรียบรอย อยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย ๒.๑๒  ดานท่ี ๕ ดานการบริหาร

จัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อยูในระดับปานกลาง  

คาเฉลี่ย ๒.๔๕  ดานท่ี ๖  ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน อยู

ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย ๒.๔๘  และดานท่ี ๗  ดานระบบบริหารจัดการท่ีดี  อยูใน

ระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย ๒.๓๗   ก็ทุกดานอยูในระดับปานกลางท้ังหมด ผมก็อยากฝาก

ถึงทานผูบริหารในการบริหารงานก็พยายามใหงานของเราใหออกมาอยูในระดับดีมาก  

และมีขอเสนอแนะจากพ่ีนองประชาชน ในหนา ๑๐๒  ดังนี้  

 เซกากลาง หมู ๑   มีปญหาฝุนละอองจากรถขนดิน  ปญหาขยะบริเวณหนาโรงเรียน

อนุบาลเซกา และโรงเรียนเซกา  ปญหากลิ่นควันจากการปงยาง 

 ศรีพนา หมู ๗   การจราจรติดขัดบริเวณหนาตลาดเย็น จอดรถไมเปนระเบียบ เรื่องราง

ระบายน้ําสงกลิ่นเหม็น ตองการถังขยะเพ่ิม ปญหาไฟฟาสองสวางบริเวณตลาดเชา 

 เซกาใต  หมู ๑๐  ปญหาตลิ่งพังท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน้ํา บริเวณรานสะพานไม 

จอดรถบริเวณหามจอด ควรทาสีฟุตบาทบริเวณจุดหามจอดใหชัดเจน จัดระเบียบรานคา

บริเวณฟุตบาท ถนนเซกา – อากาศ  รานอาหารเลนดนตรีเสียงดัง รถสงน้ําแข็งจอด

ขวางทางจราจร 

 ดงไร  หมู ๑๑  ลาดยางผิวถนนใหกวางข้ึน ซอมแซมถนนดงไร ซอย ๑๐  ปญหาฝุน

ละอองจากกองทราย 

 เซกากลาง หมู ๑๔   รางระบายน้ําสงกลิ่นเหม็น ซอย ๕  

 โคกพิทักษ  หมู ๑๕    น้ําขังสงกลิ่นเหม็น ซอย ๒  สะพานขามหวยเซกาชํารุดไม

สามารถสัญจรได 

/ ศรีพนาเหนือ........... 
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ศรีพนาเหนือ หมู ๑๖  ปญหาขยะลนถังบริเวณ ปตท.เซกา  อันนี้ก็เปนปญหาท่ีพ่ีนอง

ประชาชนในเขตเทศบาลไดเสนอมาครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานชาตรี  จันผาย  ครับ  มีทานใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีกไหม

ครับ  ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ  ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีก ก็เปนอันวาผูบริหารไดเสนอรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ตอสภาฯ 

เรียบรอยแลว 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  เรื่อง  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง  โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยหลังหอประชุมอําเภอเซกา หมู ๑๐ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯไดเสนอญัตติครับ 

นายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา  รองนายกเทศมนตรี  

ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา ใหเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยหลังหอประชุมอําเภอ

เซกา หมู ๑๐ 

  เรื่องเดิม   

ดวยเทศบาลตําบลศรีพนา จะดําเนินโครงการกอสรางถนนลูกรังซอยหลังหอประชุม

อําเภอเซกา ม.10 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  ขอเท็จจริง  
โครงการดังกลาวมีขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร คากอสราง 69,000 บาท แตเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวไมสามารถกอสรางท่ีความ
กวาง4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร ได เพราะพ้ืนท่ีมีลักษณะจํากัด จึงสามารถ
กอสรางไดท่ีความกวาง 2.50 – 3.80 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 ม. 
งบประมาณกอสราง 59,000 บาท ทําใหงบประมาณคากอสรางลดลงจาก69,000 
บาท เหลือ 59,000 บาท 

  ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2541 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2563) หมวด 4 
ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  ขอเสนอเพ่ือพิจารณา   
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยหลังหอประชุมอําเภอเซกา หมู ๑๐ จากขนาดความ
กวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร  

งบประมาณ............ 
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งบประมาณ 69,000 บาท เปนขนาดความกวาง 2.50 – 3.80 เมตร ยาว 175.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 ม. งบประมาณ  59,000 บาท    จึงนําเสนอตอสภาเทศบาล
ตําบลศรีพนาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ทานรองนายกฯก็ไดเสนอญัตติเรียบรอยแลว  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็นขอเชิญครับ เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ  ครบั 

นายสมสนุก  สุสีวงค เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานนายกฯ ทาน ผ.อ.กองและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน  กระผมนายสมสนุก  สุสีวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ผม
อยากใหชางเขียนแบบวาอยูชวยไหน ระยะทางเทาไหร ใหชัดเจน เวลาท่ีออกไปดูจะไดรู
วาชวงไหน อยางไร ครบั 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานสมสนุก สุสีวงศ ครับ  เชิญทานชาตรี  จันผาย 
นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี  จันผาย กอนท่ีจะทําการลงมติ ผม

ขออภิปราย ผมมีโอกาสไดเดินไปดูสิ่งกีดขวางบริเวณนั้นเยอะมาก บริเวณหองน้ําขาง
หอประชุมเซกา ไมทราบวาความกวางจะถึง ๒.๕๐ ม. ไหม การขนดินเขาไปนาจะ
ลําบาก และขอสอบถามเก่ียวกับ ปร.๔ ตัวเดิมกับตัวใหม  ระยะไมเทากัน เดิม ๔๐๐ 
ตร.ม.  ตัวใหม ๔๙๔  ตร.ม.ทําไมปริมาณมากกวาเดิม มันนาจะนอยลงผมก็อยาก
สอบถามครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานชาตรี  จันผาย มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 
ท่ีประขุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯไดตอบขอซักถามครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ท่ีทานสอบถามเรื่องการถางปา

กรุยทางของเดิม ๔๐๐ ตร.ม.  และท่ีแกไขใหม เปน ๕๙๔  ตร.ม. ก็ขอให ผูอํานวยการ
กองชางเปนผูตอบ 

นายวัชรินทร  โรคนอย เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ เก่ียวกับการถางปากรุยทาง คือตอนแรกเราสํารวจแลวไป
ทางปาท่ีจะทําจริงๆ แตพอสํารวจใหม การทางปากรุยทางคือจะถางปาและกรุยทางรื้อ
ตลอดแนว ผมก็เลยตองใสตารางเมตรตามนั้นท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ๕๙๔ ตร.ม. ตลอดแนว
จะตองกรุยทางท้ังหมด นี่คือเหตุผลท่ีเพ่ิมข้ึนครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  สวนเรื่องรถหกลอท่ีจะขนดินเขาไปนั้นเปนเรื่องของผูรับเหมา สวนท่ีติดกับหองน้ํา
หอประชุมนั้นผมไดสอบถามกับนายอําเภอแลวมันเปนดินของเราแตหองน้ําทําชายคา
ยื่นมาในถนนของเรา เรื่องการเขียนแบบของชางนั้นผมจะกําชับทางกองชางครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานนายกฯครับ มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 
ท่ีประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีผมก็จะขอมติท่ีประชุมครับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2541 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2563) หมวด 4 
ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทานใดเห็นควรอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยหลัง
หอประชุมอําเภอเซกา หมู ๑๐ จากขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร งบประมาณ 69,000 บาท เปนขนาดความกวาง  

/ ๒.๕๐ – ๓.๘๐ ........... 
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2.50 – 3.80 เมตร ยาว 175.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 ม. งบประมาณ  59,000 
บาท  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ๗  เสียง  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย โครงการกอสรางถนนลูกรังซอย

หลังหอประชุมอําเภอเซกา หมู ๑๐ จากขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร งบประมาณ 69,000 บาท เปนขนาดความกวาง 2.50 – 
3.80 เมตร ยาว 175.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 ม. งบประมาณ  59,000 บาท   

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ  เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ ครับ 
นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายสมสนุก  สุสีวงศ  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา  ชวงนี้ก็อยูในชวยโควิด ผมก็มีขอสังเกตเรื่องน้ําประปา  เราสามารถเพ่ิม
ปริมาณคลอรีนลงในน้ําประปาไดไหม อาจจะชวยฆาเชื้อได  อันนี้เปนขอสังเกตนะครับ 
และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องฝุนละอองจากทราย ในบานดงไร เราจะมีวิธีการแกไขปญหา
อยางไร 

ประธานสภาฯ  เชิญทานสมาน สุโพธิ์   
นายสมาน สุโพธิ์  เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  สุโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

ศรีพนา  ผมขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับสะพานท่ีชํารุด หมู ๑๕ หมู ๑๖  ชาวบานเขาเดือดรอน  
ก็เคยไปดูกับคณะบริหารแลวหลายครั้งเห็นวาใชงบประมาณมาก ผมก็ขอฝากทาน
ประธานฯพิจารณาดวยครับ  อีกเรื่องถนนเกาหลังวัดเจริญไชยมงคล ขางหลังบานคุณ
หมอสถาพร เดิมมันเคยมีถนน ประชาชนเขาเดือนรอนเขาเคยสัญจรไปมา อยากให
เทศบาลออกไปตรวจสอบ เรื่องสุดทาย เรื่องไฟฟาสองสวางถนน ของหมู ๑๕  หมู ๑๖ 
มันมืดคนสัญจรไปมาลําบาก  

ประธานสภาฯ  เชิญทานชาตรี จันผาย 
นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯกระผมนายชาตรี  จันผาย  มีเรื่องสอบถาม โครงการท่ีเราไดกัน

เงินไว ขยายทางเทาบริเวณถนนหนา ธกส. ไดผูรับจางหรือยัง ก็อยากใหเรงดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 
ท่ีประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯไดตอบขอซักถามครับ 
นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ  ผ.อ.กอง และผูเขารวมประชุมทุกทาน ใน

วาระอ่ืนๆ ผมก็ขอฝากประชาสัมพันธ เรื่องมาตรการปองกันโควิดตองรวมกันสอดสอง
ดูแลชวยกันนะครับ เรื่องของวาระ  การประชุมแตละครั้งในการเขารวมประชุมสภาฯ
ผมอยากใหสมาชิกสภาฯเขาประชุมทุกครั้ง ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน และขอตอบขอ
ซักถาม เรื่องรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปรากฏวาเราไดคะแนนในระดับปาน
กลาง ปญหาท่ีเราเจอมากท่ีสุดคือ เรื่องกลิ่นเหม็น ตอนนี้เรากําลังพิจารณาเรื่องตลาด
สดและน้ํายางพารา ระบบการระบายน้ํา เรื่องการจราจรก็ดีข้ึน  สวนปญหาท่ีแกยาก
ท่ีสุดคือ ฝุนละอองท้ังจากรถบรรทุกและบอทราย  สวนเรื่องของการทําสะพานตรงนี้ก็
จะตองใชงบประมาณมากและเราก็ไมไดมีในแผนหรือเทศบัญญัติไว คนท่ีใชประโยชน
ตรงนั้นก็จะมีเปนบางครอบครัว  สวนเรื่องของคลอลีน มันมีคามาตรฐานอยูแลวนะครับ 
เรื่องของขยายถนน ตอนนี้ยังไมมีผูรับจางเลยนะครับ  สวนถนนขางวัดเจริญไขยมงคล
เราก็เคย 

/ พูดกันบอย.......... 




