
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
เรื่อง  เผยแพรรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๖๓ 
***************************************** 

 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ไดมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจําป ๒๕๖๓  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  และสภา
เทศบาลตําบลศรีพนา มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ 
สมัยสมัยท่ี ๒   ประจําป  ๒๕๖๓  เม่ือวันศุกรท่ี  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  และประธานสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
ไดลงนามรับรองแลว  นั้น 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๓ วรรคสี่ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

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

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ ท่ีผานการรับรองครบถวนแลว ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน   หากตองการ

เอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ดังกลาว สามารถติดตอสอบถามไดท่ี งานกิจการสภาเทศบาลตําบล     ศรีพนา 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลศรีพนา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ หรือติดตอท่ีเลขโทรศัพท  0๔๒ - 

๔๘๙๒๕๘  ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

      
             (นายดุสิต   เกิดลาภา) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
 

 

 

 

 

 

 



สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕๖3 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ    หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

 

นายดุสิต         เกิดลาภา 

นายธนา         สอนไชยา 

นายสมัย         โตเพชร 

นายคําเกลี้ยง    จันทรชัยภูมิ 

นายสุยอย       ฤทธิวงค 

นายสมสนุก  สุสีวงศ 

นายสมาน  สุโพธิ์ 

นายเอกศักดิ์    เกิดลาภา 

ด.ต.สมหมาย  กมลวัชรพันธุ 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ดุสิต     เกิดลาภา 

ธนา     สอนไชยา 

สมัย     โตเพชร 

คําเกลี้ยง    จันทรชัยภูมิ 

สุยอย    ฤทธิวงค 

สมสนกุ  สุสีวงศ 

สมาน  สุโพธิ์ 

เอกศักดิ์    เกิดลาภา 

สมหมาย  กมลวัชรพันธุ 

 

ผูไมมาประชุม    

 ๑.  นายชาตรี  จันผาย  ลากิจ 

 ๒. นายธนา  สอนไชยา   ลากิจ 

 ๓. 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. นายธนัท  โพธิสวาง  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๗.  นายวัชรินทร  โรคนอย  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองชาง 

๘. นางสาวชฎาพร  คุณสมบัติ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๙. นายวสันต  ศรีโยธ ี   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๐. นายวิษณุกรณ  โคตมี  ตําแหนง  นักวิชากรพัสดุ 

๑๑  นางเสาวลักษณ  สีมาสม  ตําแหนง  หัวหนาฝายปกครอง 

๑๒. นางเนตนภา    ออนพินา  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา/เลขานุการสภาฯ 

/เริ่มประชมุ.............. 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

 เม่ือถึงกําหนดเวลาประชุม  นางเนตนภา  ออนพินา  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา        

/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล         

ศรีพนา และผูเขารวมประชุม เขาหองประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มีท้ังหมด 

๑๐ คน  มาประชุม  ๙  คน ครบองคประชมุ  

เลขานุการสภาฯ เม่ือท่ีประชุมพรอม ดิฉันขอกราบเรียนเชิญทานดุสิต  เกิดลาภา ประธานสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบล

ศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓  ขอกราบเรียนเชิญคะ 

ท่ีประชุม ยืนพนมมือ ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเขาประจําท่ีเปดการประชุม 

ประธานสภาฯ เรียนทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานคณะผูบริหาร ทานปลัด ทานหัวหนา

สวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มา

ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา   สมัยสามัญ สมัย

ท่ี ๑  ประจําป  25๖๓  ตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม 

   เรื่องท่ี ๑  ทานเอกศักดิ์  เกิดลาภา  ขอลาปวย  และทานธนา  สอนไชยา  ขอลากิจ 

 เรื่องท่ี ๒  เรื่องไวรัสโคโรนา ขอใหทุกทานใหความรวมมือกับพระราชบัญญัติการบริหาร

ราชการนสถานการณฉุกเฉิน เชน ใสหนากาก  ลางมือบอยๆดวยสบู  หรือเจล

แอลกอฮอล  ไมออกจากบานในเวลากลางคืน ตามพระราชกําหนด  ทุกคนควรปฏิบัติ

ตามอยางเครงครัด  สําหรับจังหวัดบึงกาฬยังไมมีรายงานวาพบผูติดเชื้อ  ตอนนี้ท้ัง

ประเทศมีผูปวยติดเชื้อ ๑,๑๘๐   คน รักษาหายแลว ๑๒๗  คน  ตาย ๗  คน  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ 

   ประจําป ๒๕๖๒  วันศุกรท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒    

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกสภาฯไดตรวจดูรายงานการประชุมและเสนอแกไขเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอแกไข ก็เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา

ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  

เม่ือวันศุกรท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  เม่ือ

วันศุกรท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑  พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ และกําหนดวันเริ่ม

สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

/  ประธานสภาฯ............... 
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ประธานสภาฯ ขอใหทานสมาชิกสภาฯเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ และ

กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ขอเชิญครับ 

 เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายสมสนุก  สุสีวงศ  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา  ผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ และกําหนด

วันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔  ดังนี้  ครับ  

 สมัยท่ี ๒  เริ่มวันศุกรท่ี ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – วันเสารท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 สมัยท่ี ๓  เริ่มวันเสารท่ี ๑  สิงหาคม ๒๕๖๓ – วันอาทิตยท่ี ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 สมัยท่ี ๔ เริ่ม วันอังคารท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – วันพุธท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๔  เริ่ม วันจันทรท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔  - วันอังคารท่ี ๓๐  

 มีนาคม  ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ 

ท่ีประชุม ผูรับรอง  ๖  คน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ และ

กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ อีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ก็เปนอันวา กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ และกําหนดวันเริ่มสมัย

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ เปนดังนี้นะครับ 

 สมัยท่ี ๒  เริ่มวันศุกรท่ี ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – วันเสารท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 สมัยท่ี ๓  เริ่มวันเสารท่ี ๑  สิงหาคม ๒๕๖๓ – วันอาทิตยท่ี ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 สมัยท่ี ๔ เริ่ม วันอังคารท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – วันพุธท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๔  เริ่ม วันจันทรท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔  - วันอังคารท่ี ๓๐  

 มีนาคม  ๒๕๖๔ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและงบประมาณเหลือจายเพ่ือตั้งจายเปนรายการ

ใหม  หมวดคาครุภัณฑ  จํานวน  ๘๑,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯเสนอญัตติครับ 

นายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา  รองนายกเทศมนตรีตําบล

ศรีพนา  ไดรับมอบหมายจากทานนายกฯใหเปนผูเสนอญัตติครับ 

พิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณและงบประมาณเหลือจาย  เพ่ือตั้งจายเปน

รายการใหม หมวดคาครุภัณฑ  จํานวน  ๘๑,๐๐๐  บาท 

 

 

/ เรื่องเดิม............. 
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เรื่องเดิม 

เทศบาลตําบลศรีพนา ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และประกาศใชเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2562 นั้น 

ขอเท็จจริง 

กองคลัง มีความประสงคจะขอโอนงบประมาณท่ีไมจําเปนตองจายและงบประมาณเงิน

เหลือจาย เพ่ือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ในการจัดหาครุภัณฑเพ่ือใชประจํา

สํานักงานและอํานวยความสะดวกแกบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได งาน

พัสดุและทะเบียนทรัพยสิน และงานการเงินและบัญชี เนื่องจากครุภัณฑตัวเดิมมีอายุ

การใชงานมานานหลายป ไมคุมคาตอการซอมแซม จึงขออนุมัติโอนงบประมาณดังนี้ 

 

โอนลด โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

     -  เครื่องคอมพิวเตอร All In One 

สํ าหรับงานประมวลผล  จํ านวน  

๔๔,๐๐๐  บาท 

 

หมวดคาใชสอย 

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 

   - โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน  จํานวน  ๓๗,๐๐๐  

บาท 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง 

  หมวดคาครุภัณฑ 

   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   - เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน

สํานักงาน         จํานวน 34,000.- บาท  

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ

งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 

แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 

พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

แบบ  Cache Memory ร ว ม ใน ร ะดั บ  ( Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 3 MB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State  

ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐  GB จํานวน ๑ หนวย 

 

/  โอนลด............. 

 



- ๕  - 

 

โอนลด โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ

ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม

นอยกวา 3 ชอง  

- มีแปนพิมพและเมาส  

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ

ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  

- ส าม า รถ ใ ช ง า น  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) แ ล ะ 

Bluetooth 

    -  เ ค รื่ อ ง ค อม พิ ว เ ต อ ร  All In One สํ า ห รั บ ง า น

ประมวลผล จํานวน  23,000 บาท  

เ พ่ือจัด ซ้ือเครื่ องคอมพิว เตอร  All In One สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง   

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 

GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูงจํานวน 1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 6 

MB  

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด

อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้  

1) มีหน ว ยประมวลผล เ พ่ื อแสดงภาพ ติดตั้ ง อยู บน

แผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําแยก

จากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB  

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถใน

การใชหนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมนอยกวา 

2 GB  

– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี

ขนาดไมนอยกวา 4 GB  



- ๖ - 

 

โอนลด โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

120 GB จํานวน 1 หนวย 

 - มี  DVD-RW หรือดีกว า  แบบติดตั้ งภายใน ( Internal) หรือ

ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย  

- มีช อง เชื่ อมตอระบบเครือข าย  (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 

3 ชอง  

- มีแปนพิมพและเมาส  

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ

ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  

- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

    - เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 24,000 บาท  

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่องๆละ 8,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner 

และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผูผลิต  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi – มี

ความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 

หนาตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอ นาที (ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา

ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 

dpi  

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  

– สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา   

 

/ โอนลด.......... 
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โอนลด โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- มีชองเชื่อมตอ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

- ส าม า รถ ใ ช ง า นผ า น เ ค รื อ ข า ย ไ ร ส า ย  Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n) ได  

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน  

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 

รวมโอนลดท้ังส้ิน   ๘๑,๐๐๐  บาท รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหมท้ังส้ิน       ๘๑,๐๐๐  บาท 

 

ระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีทํา

ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

เพ่ือใหบุคลากรมีเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควร

นําตอสภาทองถ่ิน ท้ังนี้ ขอรับรองวาการโอนงบประมาณไมกระทบตอเปาหมายการ

ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวและมีเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะโอนได 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานรองนายกฯครับ  ทานรองนายกฯก็ไดเสนอญัตติเรียบรอยแลว  มีสมาชิก 

   สภาฯทานใดจะอภิปรายกอนท่ีจะทําการขอมติ  ขอเชิญครับ   

ประธานสภาฯ  เชิญทานชาตรี   จันผาย  ครับ 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี  จันผาย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

ศรีพนา การท่ีผูบริการไดเสนอโอนลดงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ก็ผูบริหาร

ไดทําถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีทํา 

/ใหลักษณะ............. 



- ๘ - 

ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน   เม่ืองบประมาณท่ีตั้งไวไมไดใช  แตมีสวนท่ีจําเปนตองใชเพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุด  เราก็สามารถโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  เพ่ือ

ประโยชนในการทํางาน  ผมก็เห็นดวยครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมี  ผมจะขอมติท่ีประชุมฯเลยนะครับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ท่ี 3) พ.ศ. 2543  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน

และสิ่งปลูกสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน

รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร อนุมัติ 

โอนลดงบประมาณและงบประมาณเหลือจาย  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน

บริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องคอมพิวเตอร 

All In One สาํหรับงานประมวลผล  จํานวน  ๔๔,๐๐๐  บาท  และหมวดคาใชสอย 

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  จํานวน  ๓๗,๐๐๐  บาท  เพ่ือไป

ตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง    หมวดคา

ครภุัณฑ     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน

สํานักงาน   จํานวน 34,000.- บาท  และจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานประมวลผล จํานวน  23,000 บาท  จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 24,000 บาท รวม

โอนตั้งจายเปนรายการใหมท้ังสิ้น  ๘๑,๐๐๐  บาท   โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๘  เสียง   

ประธานสภาฯ มติเปนเอกฉันทนะครับ  ก็เปนอันวา ท่ีประชุมสภาฯแหงนี้ มีมติอนุมัติโอนลดงบ 

ประมาณและงบประมาณเหลือจาย  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ  

จํานวน  ๘๑,๐๐๐  บาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  ขอความเห็นชอบพิจารณาเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  

๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯไดเสนอญัตติครับ 

นายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา  รองนายกเทศมนตรีตําบล

ศรีพนา  ไดรับมอบหมายจากทานนายกฯใหเปนผูเสนอญัตติครับ 

ขอความเห็นชอบ  พิจารณาเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.

๒๕๖๓ 

เรื่องเดิม 

ดวยมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ไดกําหนดให

ทองถ่ินมีอํานาจ  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการควบคุมการเลี้ยงหรือ 

/ เรื่องเดิม........... 
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ปลอยสัตว  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชนในทองถ่ิน  และเพ่ือปองกันอันตรายและเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 

ขอเท็จจริง 

เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีพนา  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ซ่ึงปจจุบัน พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

(ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๐   ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินเปนไปอยางเหมาะสมกับ

สภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงมีความประสงคขอ

อนุมัตินําเรื่องดังกลาวเขาท่ีประชุมสภาเพ่ือขอรับความเห็นชอบหลักการ 

ระเบียบกฎหมาย 

-  พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  

พ.ศ.๒๕๖๐  มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับ

การดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  

ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือ

ท้ังหมดของพ้ืนท่ีในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น  เปนเขตควบคุมการเลี้ยง

หรือปลอยสัตวได 

การออกขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจกําหนดใหเปนเขต

หามเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด  หรือไมเกินจํานวนท่ี

กําหนด หรือเปนเขตท่ีการเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูใน

ภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

-  พระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๐  เทศบาลมีอํานาจตราเทศ

บัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมาย  ในกรณีดังตอไปนี้ 

   (๑)  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๒)  เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติใน

เทศบัญญัตินั้น  จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได  แตหามมิใหกําหนด

เกินกวาหนึ่งพันบาท 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ ๔๕  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสาม

วาระรวดเดียวก็ได 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไม

นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  เม่ือท่ีประชุมสภา 

ทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ี 

/ ประชุมสภาฯ.............. 
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ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปน

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

และหนวยงาน เห็นควรพิจารณานําเรื่องดังกลาวเขาท่ีประชุมสภาเพ่ือรับหลักการตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ ทานรองนายกฯก็ไดเสนอญัตติเรียบรอยแลวนะครับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  

๒๕๕๔  ขอ ๔๗   ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน

ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้น

หรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย  หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิก

สภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  

  เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให

คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 มีสมาชิกสภาฯทานใดประสงคจะอภิปรายรางเทศบัญญัติกอนท่ีจะลงมติในข้ันตอนรับ

หลักการ  ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย  ผมก็ขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ  สมาชิกสภาฯทานใด

มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๗  เสียง 

ประธานสภาฯ มติ เป น เอก ฉันท นะครั บ   ต อ ไป เป นวาระ ท่ี  ๒   การแปรญัตติ   ระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ ๔๕  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตอง

พิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ก็ได   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  เม่ือท่ี

ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว  การพิจารณาวาระท่ีสอง

นั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุม

เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  สมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอใหพิจารณา ๓  

วาระรวด เชิญเสนอนะครับ  สมาชิกสภาฯตองเสนอไมนอยกวา ๑ ใน ๓  ของจํานวน

สมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมหรือผูบริการเปนผูเสนอก็ได  ขอเชิญเสนอครับ  เชิญทาน

ชาตรี  จันผาย  ครับ 

/ นายชาตรี............. 
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นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี  จันผาย  ตามท่ีผูบริหารไดเสนอเทศ

บัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ใหสมาชิกสภาฯไดพิจารณา 

ในวาระแรกไดรับหลักการเรียบรอยแลว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  

ขอ ๔๕  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุม

สภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได   ในการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผู

ท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวแลว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติ

เต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ีไดศึกษา

เทศบัญญัติมันจะมีขอ  ๖  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะ

อันเปนการฝาฝนขอ ๕  โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตว

ดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวันเม่ือพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐาน

การเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของเทศบาลฯ แตถาการกักสัตวไวอาจ

กอใหเกิดอันตรายแตสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืน หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงาน

ทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลา

ดังกลาวก็ได เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือไดหักคาใชจายในการขาย

ทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนเจาของสัตว 

 ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมา

ขอรับสัตวคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจาย

สําหรับการเลี้ยงดูใหแกเทศบาลตําบลศรีพนา  ตามจํานวนท่ีจายจริง  ตัวนี้มันเขาขาย

เก่ียวกับการเงินหรือไมครับ ก็เลยสอบถามดู  

ประธานสภาฯ สําหรับเรื่องเก่ียวกับการเงิน หรือไมนั้น  ประธานสภาฯมีอํานาจวินิจฉัย  สําหรับผม

วินิจฉัยวาไมเก่ียวกับการเงิน  ไมไดเปนเรื่องกระทบทุกคนเปนบางคนเทานั้น 

นายชาตรี  จันผาย ถาทานประธานฯไดวินิจฉัยวาไมเก่ียวกับการเงิน ทางสภาฯของเราก็คงจะเสนอให

พิจารณา ๓  วาระรวด เพ่ือใหเสร็จสิ้นในวันเดียว เพ่ือจะไดประกาศใช จึงขอใหพิจารณา 

๓  วาระรวดครับ 

ประธานสภาฯ ทานใดเห็นวา พิจารณา ๓  วาระรวด  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม เห็นดวย  ๗  เสียง 

ประธานสภาฯ ตกลงพิจารณา ๓  วาระรวด  สําหรับข้ันตอนการแปรญัตติใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปน

คณะกรรมการเต็มสภา ใหประธานท่ีประชุมเปนประธานแปรญัตติ   

 ผมขอพัก  ๑๐  นาที  ครับ 

ท่ีประชุม พัก  ๑๐  นาที 

ประธานสภาฯ  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 

โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   มีสมาชิกสภาฯทานใด

จะแปรญัตติ ขอเชิญเลยครับ 

/ ประธานสภาฯ 
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ท่ีประชุม   ไมมี 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีผูใดแปรญัตติ ก็ถือวา ผานวาระท่ี ๒  แลวนะครับ  ตอไปเปนการ

พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีพนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๓   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการ

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

ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ี 

ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการ

พิจารณาวาระนี้ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ หรือไม 

ผมจะทําการขอมติเลยนะครับ  สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบกับเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลศรีพนา  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  ๗  เสียง 

ประธานสภาฯ   มติเปนเอกฉันทนะครับ   

ท่ีประชุม เห็นชอบใหใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีพนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง

หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานสภาฯ  ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายในวาระเรื่องอ่ืนๆ  ขอเชิญครับ   เชิญ

ทานสมสนุก สุสีวงศ  ครับ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทานนายกเทศมนตรี และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน  เรื่องอ่ืนๆ ผมขอแจงเรื่องไฟฟา ซอยบานคุณบอย มันเปด

ตลอด  จะครึ้มไมครึ้มมันติดทุกวัน  ซอยบานคุณบอยและถนนเสนหลักเสน

บานทานประธาน รถเขาจอดซอนคัน ไมวาเซเวนหรือบิ๊กซี  เขาจะมาจอดสง

ของ ผมอยากฝากใหทานผูบริหารและเทศกิจดูแลดวย และแจงไปทางตํารวจ

ใหเขาชวยดวยอีกแรง  เรื่องท่ี ๓  ตอนนี้ก็จะเขาหนาฝนแลว  ผมอยากทราบ

เรื่องงานโครงสรางพ้ืนฐานวาไปถึงไหนกันบางแลว  ก็ขอฝากทานผูบริหารชวย

ดูดวยนะครับวางานไปถึงไหนแลว  ผมไมอยากใหงานตกคางเยอะ  เรื่องขาง

โรงเรียนอนุบาลเซกาท่ีเราขอขยายไหลทางจะไดทําไหมครับปนี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานสมสนุก  สุสีวงศ  ครับ เชิญทานชาตรี  จันผาย 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี  จันผาย  สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลศรีพนา ดวยเทศบาลฯไดขอความเห็นชอบตราเทศบัญญัติ  เรื่อง 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตัวนี้จะเปนเครื่องมือสําหรับ

ทานผูบริหารท่ีจะทําการบริหารการเลี้ยงสัตว วัว  ควาย  สุนัข ใหทานไดนําไปใช 

หลังจากท่ีทําเสร็จแลวก็อยากใหทําหนังสือเพ่ือประชาสัมพันธใหผูใหญบานทราบ 

 ในเรื่องเทศบัญญัติและเรื่องอ่ืนๆดวย    ใหพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลฯของ

เราไดปฏิบัติตาม เราจะไดใชเทศบัญญัติใหถูกตอง  อีกเรื่องหนึ่งเก่ียวกับงาน 

/ โครงสรางพ้ืนฐาน.......... 



- ๑๓ – 

 

โครงสรางพ้ืนฐาน ไมทราบวาปนี้เราเราไดตั้งงบฯเก่ียวกับการซอมแซมทางลง

ขางสหกรณการเกษตรเซกา  เพราะวารถเกงจะลงลําบากมาก  กอนจะมีการลาด

ยางก็อยากใหไปปรับใหมัดลาดลงดีๆกอนนะครับ   ผมขอฝากทานผูบริหารดวย 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานชาตรี  จันผาย  เชิญทานสุยอย  ฤทธิวงค 

นายสยุอย  ฤทธิวงค เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายสุยอย  ฤทธิวงค  สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลศรีพนา  ผมก็อยากฝาก ๒  เรื่อง  เรื่องแรก  เรื่องถนนชํารุดหลาย

แหง  ไดแก ซอยศาสนาคริสต  ถนนมันแตก  และซอยบานผม และถนนขางวัด

ดงดอกเข็ม คือมันเปนทางตางระดับและเม่ือประชุมครั้งท่ีแลวก็ไดเสนอในท่ี

ประชุมแลวแตก็ยังไมเห็นไปทํา  ถางบซอมแซมเหลือก็อยากใหไปทําครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสุยอย  ฤทธิวงค  ครับ  มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูบริหารไดตอบขอซักถามครับ 

นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต เรียนทานประธานสภาฯ,ทานสมาชิกสภาฯ, ทานผูบริหาร, ทานปลัดฯ,รองปลัดฯ 

  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตองขอขอบคุณทางสภาฯท่ีอนุมัติใหโอนลด

งบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม  และเห็นชอบพิจารณาเทศบัญญัติการ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ครับ  ทุกอยางท่ีเราตราเปน

เทศบัญญัตินั้นเราจะมีหนังสือไปทางผูใหญบานและมีเว็บไซตอีกทางหนึ่ง  สวน

เรื่องโครงสรางพ้ืนฐานท่ียังไมไดทําจะให ผูอํานวยการกองชางเปนผูรายงาน   

สวนเรื่องเทศบัญญัติเรื่องการถมท่ี ถมดิน  สาเหตุท่ีถนนของเราพังเสียหายสวน

หนึ่งมากจากการละเมิดของของรถขนดิน  จะมีเฉพาะเจาของท่ีท่ีมาขออนุญาต 

ผูรับเหมาฝาฝนไมทําตามระเบียบ  ทําถนน  ทอน้ํา เสียหาย  ผมก็ไดให

เจ าหนา ท่ีของเราออกตรวจสอบแลว ผมจะไดหาวิธี แก ไข และเชิญ

ผูประกอบการมาประชุมปรึกษาหารือกัน  เรื่องของถนนขางสหกรณเราจะทํา

การซอมแซมกอนท่ีจะลงลาดยาง  สวนของวัดดงดอกเข็มผมขอใหผูรับเหมาไป

ทําใหเราก็รับปากแลว  และขอฝากทางสภาฯโดยเฉพาะทานประธานสภาฯ 

อยากใหทานประชาสัมพันธการคัดกรองคนเขาคนออกเก่ียวกับ ไวรัสโควิด ๑๙   

อยากใหทางสภาเขารวมดวยชวยกันกับทางผูใหญบาน อสม. ในชุมชน ตอนนี้

เราไดจัดซ้ือเครื่องเทอรโมแสกน เราจะแบงใหชุมชนตางๆ สวนดานโครงสราง

พ้ืนฐานก็ขอใหทานผูอํานวยการกองชางไดอธิบายใหสภาฯทราบครับ 

นายวัชรินทร   โรคนอย เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

  เก่ียวกับงานโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีทําไปแลว มี 

  ๑. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  ขางโรงเรียนอนุบาลเซกา 

  ๒.  กอสรางอาคารผลิตเครื่องปนไฟ ตอนนี้ออกแบบอยูนะครับ  

  ๓.  ซอมแซมถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล ตัวนี้รวมกับคอนกรีตขางสหกรณ
ดวยนะครับและเม่ือเชาไดเซ็น ปร.๔ ปร.๕  เรียบรอยแลว 

 / ๔.  โครงการกอสราง............ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 






