
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 
เรื่อง  เผยแพรรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๖๓ 
***************************************** 

 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ไดมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจําป ๒๕๖๓  เม่ือวันศุกรท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  และสภา
เทศบาลตําบลศรีพนา มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ 
สมัยสมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑   ประจําป  ๒๕๖๓  เม่ือวันศุกรท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  และประธานสภาเทศบาลตําบล
ศรีพนา ไดลงนามรับรองแลว  นั้น 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๓ วรรคสี่ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

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

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๓ ท่ีผานการรับรองครบถวนแลว ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน   หากตองการ

เอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ดังกลาว สามารถติดตอสอบถามไดท่ี งานกิจการสภาเทศบาลตําบล     ศรีพนา 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลศรีพนา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ หรือติดตอท่ีเลขโทรศัพท  0๔๒ - 

๔๘๙๒๕๘  ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑๗  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

       (นายดุสิต   เกิดลาภา) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําป  ๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  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 

นายคําเกลี้ยง    จันทรชัยภูมิ 

นายสุยอย       ฤทธิวงค 

นายสมสนุก  สุสีวงศ 

นายสมาน  สุโพธิ์ 

นายชาตรี  จันผาย 

ด.ต.สมหมาย  กมลวัชรพันธุ 

ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ดุสิต     เกิดลาภา 

สมัย     โตเพชร 

คําเกลี้ยง    จันทรชัยภูมิ 

สุยอย    ฤทธิวงค 

สมสนกุ  สุสีวงศ 

สมาน  สุโพธิ ์

ชาตรี  จันผาย 

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.  นายธนัท   โพธิสวาง  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๗.  นางสาวเพ็ญพิรุณ  คําภูษา  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด 

๘. นางสาวชฎาพร  คุณสมบัติ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๙. นายวสันต  ศรีโยธ ี   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๐. นายวิษณุกร  โคตรมี  ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ 

๑๑.  จ.อ.วิระศํกดิ์  คําแหงพล  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 

๑๒.  นางเสาวลักษณ  สีมาสม  ตําแหนง  หัวหนาฝายปกครอง 

๑๓. นางเนตนภา    ออนพินา  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา/เลขานุการสภาฯ 

 

/เริ่มประชมุ.............. 

 



 

-  ๒ – 

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 ๒ ประจําป ๒๕๖๓  ขอกราบเรียนเชิญคะ 

ท่ีประชุม ยืนพนมมือ ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเขาประจําท่ีเปดการประชุม 

ประธานสภาฯ เรียนทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานคณะผูบริหาร ทานปลัด ทานหัวหนา

สวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มา

ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา   สมัยสามัญ สมัย

ท่ี ๒  ประจําป  25๖๓  ตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม 

   เรื่องท่ี ๑  นะครับ  ทานเอกศักดิ์  เกิดลาภา ขอลาปวย และทานธนา  สอนไชยา   

ขอลากิจครับ 

 เรื่องท่ี ๒  เรื่องทองถ่ินอําเภอเซกา  ไดประสบอุบัติเหตุตอนนี้มาพักรักษาตัวท่ี

โรงพยาบาลเซกา แตมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดหามเขาเยี่ยม  จะอนุญาตใหเยี่ยมได

ประมาณอาทิตยหนา  หากทางเทศบาลฯของเราจะเขาเยี่ยมก็ขอใหประสาน ส.ท.ดวย

นะครับจะไดเขาเยี่ยมพรอมกัน 

เรื่องท่ี ๓  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณครูสวาท  แปนสุขา  ครูศูนยพัฒนาเด็ก

เลือกวัดวิเวกธรรมมาราม ท่ีไดเสียชีวิตลงนะครับ  ในวันนี้ ขอเชิญรวมฟงสวดอภิธรรม

ศพเทศบาลฯเปนเจาภาพ  เวลา ๑๖.๐๐ น. 

เรื่องท่ี ๔  เรื่องของโควิด-๑๙  ในจังหวัดบึงกาฬเราก็ยังไมพบผูติดเชื้อนะครับ  สําหรับ

ผมก็เชื่อม่ันในแนวทางของรัฐบาลในการปองกันโควิด-๑๙  ก็ขอใหทุกทานรักษาสุขภาพ 

และขอใหไดรับผลกระทบนอยท่ีสุดครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกสภาฯไดตรวจดูรายงานการประชุมและเสนอแกไขเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

 เชิญทานชาตรี  จันผาย 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  ทานผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมขอ

แกไขหนาแรกเลยนะครับ  ในวันท่ี ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๓  มีทานธนา สอนไชยา ลากิจ

และทานเอกศักดิ์ฯ ขอลาปวย สวนผมไมไดลากิจนะครับ ผมมาประชุมอยู  ขอบคุณครับ 

 

/ประธานสภาฯ............ 



- ๓ - 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอแกไข ก็เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา

ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓  

เม่ือวันศุกรท่ี ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓  เม่ือ

วันศุกรท่ี ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑  ขออนมัุติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจาย 

       เปนรายการใหม 

๓.๑.๑  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือ 

          ตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ(กองการศึกษา)  จํานวน  ๒  รายการ   

          รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๓๙,๐๐๐   บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทานรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายอภิสิทธิ์   เพ็งคํา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา  รองนายกเทศมนตรี 

   ตําบลศรีพนา  ไดรับมอบหมายจากทานนายกฯใหเปนผูเสนอญัตติ ครับ 

๓.๑.๑  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือ 

 ตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ(กองการศึกษา)  จํานวน  ๒  รายการ   

รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๓๙,๐๐๐   บาท 

๑. เรื่องเดิม          

 เทศบาลตําบลศรีพนา  ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 และ ประกาศใชเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2562 นั้น 

๒. ขอเท็จจริง 

 กองการศึกษา  มีความประสงคจะขอโอนงบประมาณท่ีไมจําเปนตองจายและ

งบประมาณเงินเหลือจายเพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในการจัดหาครุภัณฑเพ่ือ

ใชประจําสํานักงานและอํานวยความสะดวกแกบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการศึกษา  งาน

โรงเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานนันทนาการและกีฬา และงานประเพณีตางๆ 

เนื่องจากครุภัณฑตัวเดิมมีอายุการใชงานมานานหลายป  ประกอบกับกองการศึกษามี

บุคลากรมาบรรจุใหมในตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

โอนลด โอนตั้งเปนรายการใหม 

กองการศึกษา 

แผนงาน   งานระดับกอนวัยเรียน 

             แล ประถมศึกษา 

งาน         งบบุคลากร 

หมวด       เงินเดือนพนักงาน 

กองการศึกษา 

แผนงาน        งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งาน             งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

หมวด           ครุภัณฑ 

ประเภท        ครภุัณฑคอมพิวเตอร 

/ โอนลด................... 



- ๔ – 

โอนลด โอนตั้งเปนรายการใหม 

ประเภท    เงินวิทยฐานะ 

             จํานวน 39,000.- บาท 

(ตามเทศบัญญัติฯป ๒๕๖๓  หนา 

๑๐๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ

งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 

แกน 

หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 

พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 

-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 3 MB 

-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีขนาด

ไมนอยกวา 4 GB 

-มีหนวยเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 

หนวย 

มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-มีแปนพิมพและเมาส 

-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 

นิ้วความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080) 

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

Bluetooth 

 แผนงาน      งานระดับกอนวัยเรียนและ                       

ประถมศึกษา 

งาน            งานระดับกอนวัยเรียนและ                      

ประถมศึกษา 

หมวด          ครภุัณฑ 

ประเภท       ครุภณัฑคอมพิวเตอร 

              - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ       

งานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

/ โอนลด....................... 
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โอนลด โอนตั้งเปนรายการใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวาสีแกน

หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวยโดยมีลักษณะอยางใด

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

๑. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 

MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย

กวา 2.2 Ghz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก 

(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน

หรือ  

2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 

MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย

กวา 1.6 Ghz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา

ไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 

ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State  

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 

หนวย 

-มีจอภาพท่ีรับรองความละเอียดไมนอยกวา 1,366x 

768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวาไมนอยกวา 3 ชองมีชองเชื่อมตอ HDMI หรือ 

จํานวนไมนอยกวา 3 ชอง 

-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง  

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  

 

/โอนลด...................... 
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โอนลด โอนตั้งเปนรายการใหม 

 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEE 802.11b 

g, n, ac) และ Bluetooth 

รวมโอนลดท้ังสิ้น ๓๙,๐๐๐ บาท รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหมท้ังสิ้น ๒๙,๐๐๐บาท 

   

3. ขอระเบียบ/กฎหมาย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

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

ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีทํา

ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายใหมเปนรายการใหม ใหเปน

อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

4. ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

- เพ่ือใหบุคลากรมีเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เห็นควร

นําเสนอตอสภาทองถ่ินเพ่ือโปรดพิจารณาตอไป  ท้ังนี้  ขอรับรองวาการโอน

งบประมาณไมกระทบตอเปาหมายการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวและมีเงิน

คงเหลือเพียงพอท่ีจะโอนได 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานรองนายกฯ ครับ  เชิญทานสมาชิกสภาฯอภิปรายกอนท่ีจะทําการขอมติ  

   เชิญครับ   เชิญทานชาตรี  จันผาย ครับ 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กระผมนายชาตรี  จันผาย สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา  ตามท่ีทานผูบริหารไดขอโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม ผม

มองดูแลวถาปลอยไวก็จะตกเปนเงินสะสม แตเม่ือมีความจําเปนท่ีจะตองใชในการ

บริหารงาน ในการโอนงบประมาณก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร  ๑  เครื่อง งบประมาณ 

๑๗,๐๐๐  บาท  และโนตบุค ๑  เครื่อง  ราคา  ๒๒,๐๐๐  บาท  รวมเปนเงิน 

๓๙,๐๐๐  บาท  ก็เห็นดวยใหโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ มีทานอ่ืนอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม   ไมมี 

ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ผมก็จะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ  ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2543 ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายใหมเปนรายการ

ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  สมาชิสภาฯทานใดเห็นควรโอน งบประมาณ

กองการศึกษา แผนงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานงบบุคลากร หมวด

เงินเดือนพนักงาน ประเภทเงินวิทยฐานะ  จํานวน  ๓๙,๐๐๐  บาท  ไปตั้งจายเปน 

/รายการใหม............. 
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  รายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดครุภัณฑ  ประเภท 

  เครื่องคอมพิวเตอร All in  one  สําหรับสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ 

บาท  และจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน  ๑  เครื่อง 

ราคา  ๒๒,๐๐๐ บาท รวม  ๒ รายการ เปนเงินท้ังสิ้น ๓๙,๐๐๐  บาท  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม   เห็นชอบ  ๗  เสียง 

ประธานสภาฯ  มติเปนเอกฉันทนะครับ 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๒  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

จํานวน ๓  รายการ  รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๑๐,๐๐๐  บาท   ขอเชิญทานรองนายกฯได

เสนอญัตติครับ 

นายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา       เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา  ไดรับมอบหมายจากทาน

นายกฯ ใหเปนผูเสนอญัตติ ครับ  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคา

ครุภัณฑ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  จํานวน  ๓  รายการ   รวมเปนเงินท้ังสิ้น                            

๑๑๑,๐๐๐  บาท 

     เรื่องเดิม 

เทศบาลตําบลศรีพนา ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และประกาศใชเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2562 นั้น 

   ขอเท็จจริง 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม มีความประสงคจะขอโอนงบประมาณเหลอืจายเพ่ือ

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในการจัดหาครุภัณฑเพ่ือใชประจําสํานักงานและงาน

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

เนื่องจากครุภัณฑตัวเดิมมีอายุการใชงานมานานหลายปสภาพไมพรอมใชงาน ไมคุมคา

ตอการซอมแซม ดังนี้ 

โอนลดงบประมาณ โอนเพ่ิมงบประมาณ/ตั้งจายรายการใหม 

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข 

    งบบุคลากร 

      หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 

      ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

โอนลดงบประมาณ จํานวน                  

111,000.- บาท 

(ตามเทศบัญญัตฯิป ๒๕๖๓ หนา ๑๑๔) 

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

    งบลงทุน 

      หมวดคาครุภัณฑ 

      ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

      - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 

1 ราคา 22,000.- บาท 

      - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน

สํานักงาน ราคา 34,000.- บาท 

 

/ โอนลดงบประมาณ................ 
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โอนลดงบประมาณ โอนเพ่ิมงบประมาณ/ตั้งจายรายการใหม 

 

 

เพ่ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 

ราคา 17,000.- บาท จํานวน 2 เครื่อง 

      จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

โอนตั้งรายการใหม จํานวน 56,000.- บาท 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    งบลงทุน 

      หมวดคาครุภัณฑ 

      ประเภทครุภัณฑกอสราง 

      - จัดซ้ือรถเข็นเอนกประสงค ราคา 55,000.- บาท 

        เพ่ือซ้ือรถเข็นเอนกประสงค ราคา 5,000.- บาท

จํานวน 11 คัน 

         จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

โอนตั้งรายการใหม จํานวน 55,000.- บาท 

รวมโอนลดท้ังส้ิน จํานวน 

111,000.- บาท 

รวมโอนตั้งจายรายการใหมท้ังส้ิน จํานวน 111,000.- บาท 

    ขอระเบียบ/ขอบังคับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2541 หมวด และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 กําหนดวา “การ

โอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ

สภาทองถ่ิน” 

   ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

เพ่ือใหบุคลากรมีเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควร

นําเสนอตอสภาทองถ่ินเพ่ือโปรดพิจารณาต่ําไป ท้ังนี้ ขอรับรองวาการโอนงบประมาณ

ไมกระทบตอเปาหมายการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวและมีเงินคงเหลือเพียง

พอท่ีจะโอนได 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานรองนายกฯครับ  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายกอนท่ีจะทําการขอมติ 

ขอเชิญครับ  เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ ครับ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย

สมสนุก  สุสีวงศ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา เรื่องโอนงบประมาณถาเงินท่ีจะโอน

มาไมกระทบกับแผนงานก็เห็นดีดวย ครุภัณฑของเราถาใชมานานเราไปซอมบางทีมัน 

/จะแพงกวาซ้ือใหม.............. 

 



- ๙ – 

จะแพงกวาซ้ือใหม ถาเราซ้ือใหมเลยมันก็จะไดดีกวา  สวนมาเห็นพนักงานเก็บขยะ 

ของเราบางทีกวาดขยะไปกองไวยังไมไดเก็บ ฝนมาขยะก็ปลิวไปแลว  ถาเรามีรถเข็นก็

คงจะเก็บกวาดใสรถเข็นไดเลย  ก็จะทําใหเจาหนาท่ีของเราทํางานไดสะดวกข้ึน 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสมสนุก  สุสีวงศ  มีสมาชิกสภาฯทานอ่ืนจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมี  ผมก็จะทํากาขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด และแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 กําหนดวา “การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคา

ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง

จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”  สมาชิกสภาทานใดเห็นควร 

โอนลดงบประมาณแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบ

บุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน ๑๑๑,๐๐๐ 

บาท  ไปตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ือจัดซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 ราคา 22,000.- บาท เพ่ือเครื่อง

คอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน ราคา 17,000.- บาท จํานวน 2 

เครื่อง  เปนเงินจํานวน 56,000.- บาท และโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมแผนงาน

เคหะชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 

ครุภัณฑกอสราง  จัดซ้ือรถเข็นเอนกประสงค ราคา 55,000.- บาท   เพ่ือซ้ือรถเข็น

เอนกประสงค ราคา 5,000.- บาทจํานวน 11 คัน  โอนตั้งรายการใหม จํานวน 

55,000.- บาท รวมโอนตั้งจายรายการใหมท้ังสิ้น จํานวน 111,000.- บาท  โปรดยก

มือครับ 

ท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๗  เสียง 

ประธานสภาฯ  มติเปนเอกฉันทครับ 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๓  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ (สํานักปลัด) จํานวน ๑  รายการ  

รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๕,๐๐๐  บาท  เชิญทานรองประธานสภาฯเสนอญัตติครับ 

นายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา  ไดรับมอบหมายจากทาน

นายกฯ ใหเปนผูเสนอญัตติ ครับ  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๓  ขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  หมวดคา

ครุภัณฑ (สํานักปลัด) จํานวน ๑  รายการ  รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๕,๐๐๐  บาท  

    ๑.  เรื่องเดิม 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลศรีพนา ไดตั้งงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป   หมวด ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ 

/ คอมพิวเตอร.......... 

 



- ๑๐ – 

คอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จัดซ้ือตามเกณฑ 

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืน/ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ 

ประกาศเม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เครื่องละ ๘,๙๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง เปน

เงิน ๑๗,๘๐๐ บาท  

    ๒.  ขอเท็จจริง 

เม่ือใชจายงบประมาณ ไปแลว ๒ ไตรมาส ปรากฏวา เครื่องพิมพ ชนิดพิมพสีได เกิด

ชํารุด ไมคุมคาตอการซอมแซม และไมเพียงพอตอการใชงาน จึงจําเปนตองขอโอนลด

งบประมาณในงานท่ีไมจําเปนตองใชเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือจัดซ้ือ เครื่องพิมพ 

Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืน/ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ ฉบับเดือน 

พฤษภาคม ๒๕๖๓    ประกาศเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เครื่องละ ๗,๕๐๐ 

บาท จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

งบประมาณ(เดิม) โอน (ตั้งจายเปนรายการใหม) 

สํานักปลัดเทศบาล 

แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 

งาน         บรหิารงานท่ัวไป 

หมวด       ครุภัณฑ 

สํานักปลัดเทศบาล 

แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 

งาน         บรหิารงานท่ัวไป 

หมวด       ครุภัณฑ 

ประเภท    ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิด

เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

จํานวน ๒ เครื่อง 

จํานวนเงิน  ๑๕,๐๐๐.- บาท  

(ตามเทศบัญญัติฯ ป ๒๕๖๓  

หนา ๗๘) 

ประเภท    ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือ

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถึงหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน ๒ 

เครื่อง ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท (รายละเอียดตามตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืน/ฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศเม่ือ

วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  จํานวนเงิน  

๑๕,๐๐๐.- บาท  

    ๓.  ขอระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรการปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและ

แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗     ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจาย

ในหมวดครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

    ๔.  ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

-  เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณสําหรับปฏิบัติงาน จึงนําเสนอตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  

เพ่ือโปรดพิจารณาตอไป 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานรองนายกฯครับ  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายกอนท่ีจะทําการขอมติ 

/ ท่ีประชุม........... 



- ๑๑ – 

ท่ีประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย  ผมก็จะทําการขอมติเลยนะครับ  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗     ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายใน

หมวดครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

ไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” สมาชิกสภาฯทานใด

เห็นควร โอนลดงบประมาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวด

ครุภัณฑ ปะเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว

ดํา จํานวน ๒ เครื่อง  จํานวนเงิน  ๑๕,๐๐๐.- บาท โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึงหมึก

พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน ๒ เครื่อง  เครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท เปนเงินท้ังสิ้น 

๑๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๗  เสียง 

ประธานสภาฯ มติเเปนเอกฉันทนะครับ 

ประธานสภา ฯ ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  การพิจารณาคัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา 

ประธานสภาฯ การเสนอญัตติจะเสนอพรอมกันท้ังระเบียบวาระท่ี ๓.๒ และ ๓.๓  เพราะมีเนื้อหา

เหมือนกัน แตเวลาเลือกคณะกรรมการ จะเลือกทีละคณะ  นะครับ  ขอเชิญทานรอง

นายกฯไดเสนอญัตติ ครับ 

นายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอเสนออยางนี้ครับ  ในการเลือกคณะกรรมการฯนั้นควร

ใหสภาฯ เลือกกันเองครับ 

ประธานสภาฯ ในการเสนอญัตติใหทานนายกฯเสนอ เพราะเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ีทําเรื่องเสนอผานทาง

นายกฯมาบอกสภาฯ วาคณะกรรมการชุดนี้หมดวาระแลวใหทําการเลือกใหม  จึงขอให

ทางทานนายกฯไดเสนอญัตติครับ 

นายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา  รองนายกเทศมนตรี

ตําบลศรีพนา ระเบียบวาระท่ี ๓.๒,๓.๓  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา 

    เรื่องเดิม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 กําหนดแนวทางการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 

การแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหจัดทําเปนคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและให 

/ ผูบริหารทองถ่ิน............ 

 



- ๑๒ – 
 

ผูบริหารทองถ่ินเปนผูลงนามในคําสั่ง โดยใหกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาท่ีให

ชัดเจน ท้ังนี้ใหดําเนินการใหเปนปจจุบันเสมอ นั้น 

    ขอเท็จจริง          

คําสั่งเทศบาลตําบลศรีพนา ท่ี 345/2561 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา และคําสั่งเทศบาลตําบลศรีพนา ท่ี 

561/2561 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ครบวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แลว 

    ขอเสนอเพ่ือพิจารณา      

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 เทศบาลตําบล

ศรีพนาจึงขอใหสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล รวมเปน

คณะกรรมการดังนี้ 

1.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา  จํานวน  3 ทาน 

   2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน  3 ทาน 

     จึงนําเสนอตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  เพ่ือโปรดพิจารณาตอไป  

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานรองนายกฯครับ  เนื่องจากวาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา

ไดหมดวาระลง  ซ่ึงไดแก ทานอภิสิทธ  เพ็งคํา  ทานดุสิต  เกิดลาภา ทานชาตรี  จัน

ผาย  นี่เปนกรรมการชุดเดิมนะครับ  จึงตองมาการเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ

ชุดใหม  และมีระเบียบใหมใหดํารงตําแหนง ๔  ป  ซ่ึงเดิมวาระละ ๒  ป   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาก็ ๔  ป   คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔  ป  ผูทรงคุณวุฒิก็  ๔  ป  ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548 

แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.25๕๙  หมวด ๑  องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๘  ให

ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย (๓) สมาชิกสภา

ทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน  ๓  คน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ.25๖๑  ขอ ๘  ให

ยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“กรรมการตาม (๓)(๔)(๕) และ (๖)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ

คัดเลือกอีกก็ได  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ   เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรี

พนา จํานวน  ๓  ทาน  โดยใหเสนอชื่อทีละทานพรอมผูรับรอง  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานชาตรี  จันผาย   

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี  จันผาย ผมขอเสนอทานสมสนุก  สุ

สีวงศ  เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีนพนา 

ผูรับรอง ผูรับรอง ๔ ทาน 

/นายสุยอย................. 



- ๑๓ – 

นายสุยอย  ฤทธิวงศ เรียนทานประธานสภาฯ  กระผมนายสุยอย  ฤทธิวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล     

ศรีพนา ผมขอเสนอทานสมัย  โตเพชร ครับ 

ผูรับรอง ผูรับรอง  ๕  ทาน 

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสมสนุก  สุสีวงศ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

ศรีพนา ผมขอเสนอทานดุสิต   เกิดลาภา  ครับ 

ผูรับรอง ผูรับรอง  ๖  ทาน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอรายชื่อทานอ่ืนอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีทานใดจะเสนอรายชื่ออีก ก็เปนอันวา ทานสมสนุก  สุสีวงค  ทานสมัย โตเพชร 

และทานดุสิต  เกิดลาภา  ไดเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลศรีพนา   

ประธานสภาฯ เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชุดเกาไดหมดวาระลง ๒  ป  

ประกอบดวย ทานเอกศักดิ์  เกิดลาภา  ทานธนา  สอนไชยา ทานสมาน  สุโพธิ์  จึงตอง

มีการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ชุดใหมแทนชุดเดิม  

 ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  หมวด ๖  การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๘  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบดวย (๑) สมาชิกสภาทองถ่ิน ท่ีทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 

๓  คน ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๑๑  ให

ยกเลิกความในวรรค ๓ ของขอ  ๒๘   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน  

“กรรมการตาม (๑)(๒)(๓)(๔) และ (๕)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจ

ไดรับคัดเลือกอีกก็ได”  เชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยการเสนอชื่อใหเสนอครั้งละ ๑  ทาน พรอมผูรับรอง เชิญ

เสนอครับ  เชิญทานคําเกลี้ยง  จันทรชัยภูมิ 

นายคําเกลี้ยง  จันทรชัยภูมิ  เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายคําเกลี้ยง  จันทรชัยภูมิ  ขอเสนอชื่อ

ทานสมาน  สุโพธิ์  ครับ 

ท่ีประชุม ผูรับรอง  ๖  ทาน 

นายสมัย  โตเพชร เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายสมัย  โตเพชร  กระผมขอเสนอทาน   คํา

เกลี้ยง  จันทรชัยภูมิ   

ท่ีประชุม ผูรับรอง  ๔  ทาน 

นายสมาน  สุโพธิ์ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายสมาน  สุโพธิ์  กระผมขอเสนอทานชาตรี  

จันผาย   

/ ท่ีประชุม............ 

 



- ๑๔ - 

ท่ีประชุม ผูรับรอง ๖  ทาน 

ประธานสภาฯ ถาไมมีทานใดจะเสนอรายชื่ออีก ก็เปนอันวา ทานสมาน  สุโพธิ์  ทานคําเกลี้ยง  จันทร

ชัยภูมิ  และทานชาตรี  จันผาย  ไดเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  หลังจากไดคณะกรรมการท่ีมาจากสภาแลว จะมีการเรียกประชุมของแตละ

คณะและจะมีการเลือกประธานกันในภายหลัง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ ในเรื่องอ่ืนๆมีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ  เชิญทานชาตรี  จันผาย ครับ 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี  จันผาย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

ศรีพนา  สําหรับเรื่องอ่ืนๆก็มี ๓ – ๔  เรื่อง  ก็ขออนุญาตสอบถามปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ทองถ่ินของเรา 

 เรื่องท่ี ๑  ถนนตรงสระวัดดงดอกเข็ม ก็มีทานสมาชิกสภาฯไดสอบถามเก่ียวกับทางตาง

ระดับก็วาจะทําหลายครั้งแลว แต ณ ปจจุบันก็ยังเหมือนเดิม  วันนี้ผมก็ขอฝากวาอยาก

ใหแกไขดวน 

 เรื่องท่ี ๒  ถนนเซกาใต ซอย ๓  ถนนนี้เปนทางท่ีพ่ีนองประชาชนใชสัญจรมาก แตมีการ

ติดปายใหจอดวันคูวันค่ี แตก็ยังเห็นรถจอดกัน ๒  ขางทางอยู ทําใหเกิดปญหาจราจร 

ซ่ึงผมก็อยากฝากทานใหชวยบังคับใชกฎหมายตัวนี้ดวย 

 เรื่องท่ี ๓  เรื่องเก่ียวกับหาบเรแผงลอย มอเตอรไซคพวงขางจอดขายริมถนนทําให

จราจรติดขัด  เชน หนาเซเวน ตรงนั้นจอดอยูตลอด ก็อยากฝากดวยครับ 

 เรื่องท่ี ๔  เก่ียวกับบัตรประจําตัวสมาชิกสภา ก็ครบกําหนดหมดอายุแลว เราจะมีการ

ตอใหมไหมครับ   

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานชาตรี  จันผาย เชิญทานสมาน  สุโพธิ ์

นายสมาน  สุโพธิ์ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายสมาน สุโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรี

พนา  เรื่องท่ีผมจะพูดเก่ียวกับเรื่องไฟสองทางตรงสวนหยอม เวลามีพ่ีนองประชาชนเรา

สัญจรไปมาหรือมาออกกําลังกายในตอนเชาก็มองไมเห็นครับ  ก็ฝากใหแกไขดวยครับ  

อีกเรื่องหนึ่งถนนขางวัดดงดอกเข็มแถวกิจเจริญ มีตนไมก่ิงไมมันข้ึนรกรุงรัง ใกลสายไฟ

ดวยครับ อยากฝากทานผูบริหารลงไปดูดวยครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสมาน  สุโพธิ์  ครับ   เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  กระผมนายสมสนุก สุสีวงศ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรี

พนา  ผมก็มีเรื่องหารือ เรื่องบอขยะ ตอนนี้บอขยะของเรานาจะใกลเต็มแลวนะครับ  

ทางทานผูบริหารมีแผนงานบริหารจัดการอยางไรครับ  เพราะเราก็ไดรายไดจากสวนนี้ 

ผมก็อยากสอบถามไปทางทานผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ  อีกเรื่อง คือ ชวงหนาฝนผมก็

สังเกตเห็นโคมไฟสองสวางแตกชํารุดอยูหลายท่ี ก็ฝากใหชวยดูแลดวยนะครับ  ขอบคุณ

ครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสมสนุก  สุสีวงค  ครับ  เชิญทานชาตรี  จันผาย 
 

/  นายชาตรี.............. 

 






