สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา
ผูมาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ - สกุล
นายดุสิต
เกิดลาภา
นายธนา
สอนไชยา
นายสมัย
โตเพชร
นายคําเกลี้ยง จันทรชัยภูมิ
นายสุยอย
ฤทธิวงค
นายสมสนุก สุสีวงศ
นายสมาน สุโพธิ์
นายเอกศักดิ์ เกิดลาภา
ด.ต.สมหมาย กมลวัชรพันธุ

ผูไมมาประชุม
นายชาตรี จันผาย ลากิจ
ผูเขารวมประชุม
๑. นายนัสธวุฒิ ธิวะโต
๒. นายสถิตย สิทธิชินวงษ
๓. นายอภิสิทธิ์ เพ็งคํา
๓. นายอํานาจ จันทรโคตร
๔. นายอุไร เจริญสุข
๕. นายประเทศ ทีหอคํา
๖. นายธนัท โพธิสวาง
๗. นายวัชรินทร โรคนอย
๘. นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ
๙. นายวสันต ศรีโยธี
๑๐. นายวิษณุกร โคตรมี
๑๑ นางเสาวลักษณ สีมาสม
๑๒. นางเนตนภา ออนพินา

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
ดุสิต เกิดลาภา
ธนา สอนไชยา
สมัย โตเพชร
คําเกลี้ยง จันทรชัยภูมิ
สุยอย ฤทธิวงค
สมสนุก สุสีวงศ
สมาน สุโพธิ์
เอกศักดิ์ เกิดลาภา
สมหมาย กมลวัชรพันธุ

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา
ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา
ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา
ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา
ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา
ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา
ตําแหนง หัวหนากองการศึกษา
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
ตําแหนง หัวหนาฝายปกครอง
ตําแหนง รองปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา/เลขานุการสภาฯ
/เริ่มประชุม..............

- ๒–
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
นายสมสนุก สุสีวงค

ประธานสภาฯ

เมื่ อถึ งกํ า หนดเวลาประชุม นางเนตนภา ออนพิน า รองปลั ด เทศบาลตํ าบลศรีพนา
/เลขานุ ก ารสภาเทศบาลตํ า บลศรี พ นา ให สั ญ ญาณเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บล
ศรีพนา และผูเขารวมประชุม เขาหองประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มีทั้งหมด
๑๐ คน มาประชุม ๙ คน ครบองคประชุม
เมื่อที่ประชุมพรอม ดิฉันขอกราบเรียนเชิญทานดุสิต เกิดลาภา ประธานสภาเทศบาล
ตําบลศรีพนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ศรีพนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒ ขอกราบเรียนเชิญคะ
ยืนพนมมือ ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเขาประจําที่เปดการประชุม
เรียนทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะผูบริหาร ทานปลัด ทานหัวหนา
สวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มา
ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําป 25๖๒ ตามระเบียบวาระตอไป
เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม
เรื่องที่ ๑ นะครับ ทานชาตรี จันผาย ขอลากิจ
เรื่ อ งที่ ๒ เรื่ อ งของท า นอภิ สิ ท ธิ์ เพ็ ง คํ า ขอลาออกเพื่ อ ไปดํ า รงตํ า แหน ง รอง
นายกเทศมนตรี ก็ขอแสดงความยินดีดวยนะครับ
เรื่องที่ ๓ ก็มีหนังสือเชิญรวมงานเลี้ยงเกษียณราชการของนายอํานวย ทุมพลา หรือ
นาจู นะครับ ในวันพรุงนี้ ก็ขอเรียนเชิญนะครับ
เรื่องที่ ๔ เรื่องคาตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการคณะตางๆ ทางจังหวัดก็ไดมี
หนังสือแจงตอบกลับมาแลวนะครับ วาไมได ก็มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล ก็ไมไดนะครับ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เชิญทานสมาชิกสภาฯไดตรวจดูรายงานการประชุมและเสนอแกไขเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
เชิญทานสมสนุก สุสีวงค
เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสมสนุก สุสีวงค สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา
กระผมขอเสนอแกไข ตรงหนาที่ ๔ บรรทัดที่ ๖ จากขางลางขึ้นมา ตรง เราจะมี
โครงการที่จะอะไรไหม ขอแกไขเปน “เราจะมีโครงการที่จะเอาไปทําอะไรไหม” นะ
ครับ
ครับ แกไขเปน “เราจะมีโครงการที่จะเอาไปทําอะไรไหม” นะครับ มีทานใดจะขอ
แกไขเพิ่มเติมอีกไหมครับ
/ ที่ประชุม..............

-๓ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

ไมมี
ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอแกไข ก็เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา
ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้ง
จายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๓.๑.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
หมวดคาครุภัณฑ (สํานักปลัด) จํานวน ๘ รายการ รวมเปนเงิน ๑๒๒,๐๐๐ บาท
เชิญทานนายกไดเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานปลัดฯ รอง
ปลัดฯ ผ.อ.กอง และผูเขารวมประชุมทุกทาน
๓.๑.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจาย
เปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทัว่ ไป หมวด
คาครุภัณฑ (สํานักปลัด) จํานวน ๘ รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๐๐ บาท
เรื่องเดิม
ดวยสํานักปลัดเทศบาล ไดบรรจุโครงการ จัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชงานในภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของเทศบาลฯ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อ
จั ด ทํ า งบประมาณประจํ า ป พ.ศ.๒๕๖๒ มี ข อ จํ า กั ด ด า นวงเงิ น การตั้ งงบประมาณ
โดยรวม จึงไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นในปงบประมาณ ๒๕๖๒
ขอเท็จจริง
บัดนี้ใกลสิ้นปงบประมาณแลว ปรากฏวา มีงบประมาณเหลือจายในสวนที่ไม
จําเปนตองจาย สํานักปลัดเทศบาล จึงมีความประสงคและความจําเปนที่จะตองจัดหา
ครุภัณฑดังกลาวมาไวใชงานตามภารกิจตอไป
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗
การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ
/ ปริมาณคุณภาพ............

-๔–
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรพิจารณาโอนงบประมาณ จากเงินเหลือจาย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
มาตั้งจายเปนรายการใหม เปนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๐๐ บาท เพื่อใหเกิดการใช
งบประมาณอยางคุมคาตอไป
จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
ขอบคุณทานนายกฯครับทานนายกฯ ก็ไดเสนอญัตติทีเดียว ๘ โครงการเลยนะครับ ผม
ก็จะขอมติไปทีละโครงการนะครับการอภิปรายก็เหมือนกัน อภิปรายทีละโครงการ
เชิ ญ ท า นสมาชิ กสภาฯไดอภิป รายโครงการแรกครับ ซื้อเครื่องเจาะดิน จํานวนเงิน
๑๕,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ
เชิญทานสมสนุก สุสีวงค ครับ
นายสมสนุก สุสีวงค เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสมสนุก สุสีวงค สมาชิกสภาฯเทศบาล ผมอยาก
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องเจาะดินครับ วากี่แรง เครื่องมีลักษณะยังไงอยากให
อธิบายใหฟงครับ
ประธานสภาฯ
เชิญสํานักปลัดครับ
น.ส.เพ็ญพิรุณ คําภูษา เรียนทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางสาวเพ็ญพิรุณ คําภูษา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ขออธิบายเครื่องเจาะดิน วัตถุประสงคที่เรานํามาใชก็งาน
เจาะดินทั่วไป การใชแรงงานคนจะเปนเรื่องที่ลาชานะคะ พื้นที่บางแหงก็เขาถึงไดงาย
ในที่แคบก็สามารถเขาถึงได ลักษณะเครื่องเปนเครื่องสวานเกลียวใหญ เครื่องเบนซิน
ขนาด ๒.๔ แรง ปริมาณกระบอกสูบ ๔.๙ HD ดอกสวานมีขนาด ๔ และ ๘ นิ้ว
เวลาใชจะใชน้ํามัน ใชสําหรับงานขุดเจาะทั่วไป เราไดยืมของเจาหนาที่มาทดลองแลว
เราใชในการขุดบอขยะอินทรียตามบาน ก็ใชงานไดดี เราก็คิดวาถาบรรจุในแผนแลวเรา
ก็จะมีเครื่องมือไวใชในหนวยงาน
ประธานสภาฯ
เครื่องนี้คือเครื่องที่เราใชในการขุดบอขยะอินทรียใชไหมครับ
น.ส.เพ็ญพิรุณ คําภูษา ใชคะ
ประธานสภาฯ
เชิญทานรองประธานสภาฯครับ
นายธนา สอนไชยา
เราเอาหัวมันไปตอใสรถแม็คโครเล็กไดไหมครับ
น.ส.เพ็ญพิรุณ คําภูษา ไมไดคะ การใชงานตางกัน อันนี้ใชคนเจาะคะ
ประธานสภาฯ
มีทานอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ
ที่ประชุม
ไมมี
ประธานสภาฯ
ถาไมมี ผมก็จะขอมติเลยนะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
/ งบประมาณ...........

-๕–
งบประมาณ ข อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ า ยในหมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ให เ ป น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภาท อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาฯท า นใดเห็ น ชอบให โ อนลด
งบประมาณ แผนงาน บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป หมวดค า ใช ส อย
ประเภทรายจ า ยใหไ ดม าซึ่ งบริ การ (เพื่อจายเงิน คาธรรมเนี ย มในการดูแลคุ ม ครอง
ป องกั น ที่ ดิน อั น เปน สาธารณะประโยชน) จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปน
รายการใหม แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานทั่ว ไป หมวดคาครุ ภั ณ ฑ
ประเภทเครื่องเจาะดิน จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๘ เสียง
ประธานสภาฯ
มติเปนเอกฉันทนะครับ
ประธานสภาฯ
ตอไปเปนโครงการฯที่ ๒ จัดซื้อรถเข็น จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เชิญทานสมาชิก
สภาฯไดอภิปรายกอนที่จะขอมติครับ เชิญทานสมสนุก สุสีวงศ
นายสมสนุก สุสีวงค เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย
สมสนุก สุสีวงศ สมาชิกสภาฯเทศบาล รถเข็นวงเงิน ๕,๐๐๐ บาท เราจะซื้อไดกี่คัน
และจะเปนลักษณะลอเดี่ยวหรือคู
ประธานสภาฯ
เชิญสํานักปลัดไดอธิบายลักษณะใหเขาใจ
น.ส.เพ็ญพิรุณ คําภูษา ขอชี้แจงรถเข็นอเนกประสงคที่เราจะจัดซื้อ รถเข็นซื้อ ๑ คัน เปนโครงสรางเหล็ก
ขนาด ๒ ลอ ลอยางขนาด ๔ นิ้ว ความจุไมนอยกวา ๑๕๐ ลิตร
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
ที่ประชุม
ไมมี
ประธานสภาฯ
ถาไมมี ผมก็จะขอมติเลยนะครับ ระเบียบฯก็ใชขอเดิม ผมขออนุญาตไมอานระเบียบฯ
นะครับ สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบใหโอนลดงบประมาณ แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ (เพื่อ
จ า ยเงิ น ค า ธรรมเนีย มในการดูแลคุมครองป องกัน ที่ดิ น อัน เปน สาธารณะประโยชน )
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทรถเข็น จํานวน ๕,๐๐๐ บาท โปรดยก
มือครับ
มิตที่ประชุม
เห็นชอบ ๘ เสียง
ประธานสภาฯ
มติเปนเอกฉันทนะครับ
ประธานสภาฯ
ตอไปเปนโครงการฯที่ ๓ จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐
บาท เชิญทานสมาชิกสภาฯไดอภิปรายกอนที่จะขอมติครับ เชิญทานสมสนุก สุสีวงศ
นายสมสนุก สุสีวงค เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย
สมสนุก สุสีวงค สมาชิกสภาฯเทศบาล ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เราจะซื้อเกาอี้ไดกี่ตัว
/ ประธานสภาฯ........

-๖ประธานสภาฯ
เชิญสํานักปลัดไดอธิบายลักษณะใหเขาใจ
น.ส.เพ็ญพิรุณ คําภูษา ตามงบประมาณที่ เราตั้งไว คือ ๑๘,๐๐๐ บาท เปนเกาอี้ที่มีพนั กพิง ถาเราซื้ อใน
คุณภาพที่เปนลอเหล็กจะไดนอยตัว แตถาเราซื้อตามเกณฑทั่วไป คุณภาพก็ใชได ก็จะ
ซื้อได ๔ ตัว คะ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
ที่ประชุม
ไมมี
ประธานสภาฯ
ถาไมมี ผมก็จะขอมติเลยนะครับ ระเบียบฯก็ใชขอเดิม ผมขออนุญาตไมอานระเบียบฯ
นะครับ สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบใหโอนลดงบประมาณ แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ (เพื่อ
จ า ยเงิ น ค า ธรรมเนีย มในการดูแลคุมครองป องกัน ที่ดิ น อัน เปน สาธารณะประโยชน )
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทเกาอี่สํานักงานสําหรับผูบริหาร จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๘ เสียง
ประธานสภาฯ
มติเปนเอกฉันทนะครับ
ประธานสภาฯ
ตอไปเปนโครงการฯที่ ๔ จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร จํานวนเงิน ๘,๐๐๐
บาท เชิญทานสมาชิกสภาฯไดอภิปรายกอนที่จะขอมติครับ อันนี้ก็เปนเรื่องเดียวกันนะ
ครับ กับโครงการเมื่อกี้
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต
คือเปนตัวเดียวกัน คือจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร งบประมาณ ๑๘,๐๐๐
บาท แตเราจะโอน ๑๐,๐๐๐ และ ๘,๐๐๐
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายไหมครับ
ที่ประชุม
ไมมี
ประธานสภาฯ
ถาไมมี ผมก็จะขอมติเลยนะครับ ระเบียบฯก็ใชขอเดิม ผมขออนุญาตไมอานระเบียบฯ
นะครับ สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบใหโอนลดงบประมาณ แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ (เพื่อ
จายเปนคาประกันภัยรถยนตสวนกลาง) จํานวน ๘,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทเกาอี่
สํานักงานสําหรับผูบริหาร จํานวน ๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
มิตที่ประชุม
เห็นชอบ ๘ เสียง
ประธานสภาฯ
มติเปนเอกฉันทนะครับ
ประธานสภาฯ
ตอไปเปนโครงการฯที่ ๕ จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท เชิญทาน
สมาชิกสภาฯไดอภิปรายกอนที่จะขอมติครับ เชิญทานสมสนุก สุสีวงศ ครับ
นายสมสนุก สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
/กระผมนาย.............

-๗–

ประธานสภาฯ
น.ส.เพ็ญพิรุณ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มิตที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มิตที่ประชุม
ประธานสภาฯ

กระผมนายสมสนุก สุสีวงศ สมาชิกสภาฯเทศบาล เกาอี้นาจะมี ๒ ตัว นาจะเปน
โครงการเดียวกัน วงเงิน ๒๒,๐๐๐ กับ ๑๔,๐๐๐ บาท ก็อยากสอบถามวาเกาอี้ที่จะ
ซื้อจะเปนเกาอี้นวมใชไหมครับ ขอทราบรายละเอียดดวยครับ
เชิญทานหัวหนาสํานักปลัดชี้แจงครับ
คําภูษา การจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ปรากฏในแผนฯ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท ทําไมตองโอน
๒ รายการ ดวยงบประมาณของแตละหมวดที่เหลือจากการเบิกจาย เลยโอนมา ๒
รายการ เพื่อใหไดยอด ๓๖,๐๐๐ บาท เปนโครงการเดียวกัน เราจะจัดซื้อเปนเกาอี้
นวมสําหรับหองประชุมหองนี้ แตลักษณะคุณภาพอาจจะไมเหมือนในอดีตเนื่องจากการ
ผลิ ต แต ล ะป เ หมื อ นกั น วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ใช ท ดแทนเก า อี้ ป ระชุ ม สภาฯที่ ชํ า รุ ด
เสื่อมสภาพ จะซื้อชุดใหมใหหองนี้ทั้งหมด
มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายไหมครับ
ไมมี
ถาไมมี ผมก็จะขอมติเลยนะครับ ระเบียบฯก็ใชขอเดิม ผมขออนุญาตไมอานระเบียบฯ
นะครับ สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบใหโอนลดงบประมาณ แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ (เพื่อ
จ า ยเป น ค า ประกั น ภัย รถยนตสว นกลาง) จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท ไปตั้ งจายเป น
รายการใหม แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานทั่ว ไป หมวดคาครุ ภั ณ ฑ
ประเภทเกาอี้สํานักงาน จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ ๘ เสียง
มติเปนเอกฉันทนะครับ
ตอไปเปนโครงการฯที่ ๖ จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท เชิญทาน
สมาชิกสภาฯไดอภิปรายกอนที่จะขอมติครับ
ไมมี
ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย ผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ระเบียบฯก็
ใชขอเดิม ผมขออนุญาตไมอานระเบียบฯนะครับ สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบใหโอน
ลดงบประมาณ แผนงาน บริหารงานทั่ว ไป งานบริหารงานทั่ว ไป หมวดคาใชส อย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(โครงการพัฒนาการใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล) จํานวน ๑๔,๐๐๐ บาท ไปตั้ง
จ า ยเป น รายการใหม แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานทั่ว ไป หมวดค า
ครุภัณฑ ประเภทเกาอี้สํานักงาน จํานวน ๑๔,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ ๘ เสียง
มติเปนเอกฉันทนะครับ
/ ประธานสภาฯ.....

-๘ประธานสภาฯ

ตอไปเปนโครงการฯที่ ๗ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล) จํานวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท เชิญทานสมาชิกสภาฯไดอภิปรายกอนที่จะ
ขอมติครับ เชิญทานสมสนุก สุสีวงศ ครับ
นายสมสนุก สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย
สมสนุ ก สุ สี ว งค สมาชิกสภาฯเทศบาล โครงการจะมี ๒ โครงการ นาจะเปน
โครงการเดียวกัน วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท กับ ๓๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐
บาท อยากทราบวาในวงเงินนี้เราจะซื้อโนคบุคไดกี่เครื่อง ก็ขอรายละเอียดดวยครับ
น.ส.เพ็ญพิรุณ คําภูษา คอมพิวเตอรโนตบุค ตามแผนฯ งบประมาณอยูที่ ๔๘,๐๐๐ บาท วัตถุประสงคในการ
ใช ง านเครื่ อ งนี้ คื อ มาลงระบบเพื่ อ ใช ง านโปรแกรมออโต แ ค็ ท ก็ เ ลยเลื อ กสเป ค
คอนขางสูง เครื่องนี้ซื้อมาใชงานออกแบบการกอสราง คะ
ประธานสภาฯ
งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท ได ๑ เครื่อง แตเปนสเปคที่สูง มีทานอื่นจะอภิปราย
อีกไหมครับ
ที่ประชุม
ไมมี
ประธานสภาฯ
ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย ผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ระเบียบฯก็
ใชขอเดิม ผมขออนุญาตไมอานระเบียบฯนะครับ สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบใหโอน
ลดงบประมาณ แผนงาน บริหารงานทั่ว ไป งานบริหารงานทั่ว ไป หมวดคาใชส อย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(โครงการพัฒนาการใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล) จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท ไปตั้ง
จ า ยเป น รายการใหม แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป หมวดค า
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร(คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล)
จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
มิตที่ประชุม
เห็นชอบ ๘ เสียง
ประธานสภาฯ
มติเปนเอกฉันทนะครับ
ประธานสภาฯ
ตอไปเปนโครงการฯที่ ๗ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล) จํานวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท เชิญทานสมาชิกสภาฯไดอภิปรายกอนที่จะ
ขอมติครับ
ที่ประชุม
ไมมี
ประธานสภาฯ
ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย ผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ระเบียบฯก็
ใชขอเดิม ผมขออนุญาตไมอานระเบียบฯนะครับ สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบใหโอน
ลดงบประมาณ แผนงาน บริหารงานทั่ว ไป งานบริหารงานทั่ว ไป หมวดคาใช ส อย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอัคคีภัย) จํานวน ๓๒,๐๐๐ บาท ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ
/ ประเภทครุภัณฑ...........

-๙–

มิตที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

ประธานสภาฯ

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร(คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล) จํานวน
๓๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ ๘ เสียง
มติเปนเอกฉันทนะครับ
๓.๑.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานกองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๖ รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น
๔๗๖,๐๐๐ บาท
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติ ครับ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจายเปน
ด ว ยกองการศึ ก ษา ได
รายการใหม หมวดครุภัณฑ (กองการศึกษา) เรื่องเดิม
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
ในบางกิ จ กรรมและโครงการไดดําเนินตามวัตถุป ระสงคและเปาหมายแลว โดยได
บริหารงบประมาณอย างประหยั ดและมีประสิทธิภาพ จึงมีเงินเหลื อจ ายที่ส ามารถ
นําไปใชในการพัฒนาในดานตางๆ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
บัดนี้ใกลสิ้นปงบประมาณแลว ปรากฏวา มีงบประมาณเหลือจายใน
ขอเท็จจริง
สวนที่ไมจําเปนตองจาย กองการศึกษา จึงมีความประสงคและความจําเปนที่จ ะต อง
จัดหาครุภัณฑดังกลาวมาไวใชงานตามภารกิจตอไป
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบี ย บกระทรว งมหาดไทยว า ด ว ยวิ ธี ก า ร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรพิจารณาโอนงบประมาณ จากเงินเหลือจาย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตั้ง
จายเปนรายการใหม ในการจัดหาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอก
อากาศ จํ า นวน ๑๗ เครื่อง งบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐ บาท เพื่อเสริมสราง
บรรยากาศในหองเรียนและเพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศตัวเกาหองเรียนชั้นอนุบาล
๓/๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลศรีพนา และติดตั้งในหองเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนาเพื่อโปรดพิจารณา
ทานนายกฯก็ไดเสนอญัตติแลวนะครับ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ
เชิญทานรองประธานสภาฯ
/ นายธนา สอนไชยา........

- ๑๐ นายธนา สอนไชยา

ประธานสภาฯ
นายสมสนุก สุสีวงศ

ประธานสภาฯ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

ประธานสภาฯ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายธนา สอนไชยา ผมก็อยากบอกวาเรื่องการปรับ
โอนงบประมาณไปแล ว อยากให ทํ า ให มั น เกิ ด ประโยชน ครั้ ง นี้ ใ นการปรั บ โอน
งบประมาณ ครั้งนี้เยอะกวาทุกครั้งแตก็ไมเปนไรขอใหมันเกิดประโยชนนะครับ
เชิญทานสมสนุก สึสีวงศ
เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิสภาฯ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร สวนงบประมาณที่
เปนของกองชาง โครงการสรางถนน คสล.พรอม กําแพงกั้นดินศรีพนา ซอย ๑๑ ขาง
สระน้ําวัดอรัญวิเวก หมู ๗ เงินเหลือจายเปนเงินที่เขาประมูลงานแลวเหลือจากงาน
ประมูลใชไหมครับ ถาเปนลักษณะนั้นก็คงจะไมมีปญหา คือจางไปแลวเปนเงินเหลือ
จายใชไหม และอีกอยางจํานวนแรงแอรกี่บีทียูครับ
เชิญทานนายกฯชี้แจงครับ
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน จาก
ที่ทานรองประธานสภาฯไดตั้งขอสังเกตโอนทั้งสิ้น ๔๗๖,๐๐๐ บาท ตัวนี้โอนมาจาก
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปนี้เรา
ไมไดเลือกตั้ง จากโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
จากโครงการวันสถาปนาอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปนี้เราไมไดจัด โอนมา
๒๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจากคาบํารุงรักษาและซอมแซม ของกองการศึกษา จํานวน
๘,๐๐๐ บาท และจากกองชางโครงการกอสรางถนน คสล.พรอมกําแพงกั้นดินศรีพนา
ซอย ๑๑ ขางสระน้ําวัด อรัญวิ เวก หมู ๗ จํานวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท จากโครงการ
กอสรางผิวถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถ.ไตรมิตร หมู ๑
จํานวน ๙๖,๐๐๐ บาท ปกติทุกปเราจะทําหลังจากสิ้นปงบประมาณไปแลว แตปนี้เรา
ทํากอนสิ้นปงบประมาณ เราทําหลังจากเราเบิกจายเงินไปแลว
แลวเรื่องสเปคเครื่องปรับอากาศครับ
สเปคของแอรอยูที่ ๒๔,๐๐๐ บีทียู เฉลี่ยราคาตกเครื่องละ ๒๘,๐๐๐ บาท เปนไป
ตามราคาทองตลาดนะครับ
ขอบคุณทานนายกฯครับ มีสมาชิกสภาฯทานอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ
ไมมี
ถาไมมีผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ให เ ป น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภาท อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาฯท า นใดเห็ น ควร โอนลด
งบประมาณแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
/ เขาลักษณะ............

- ๑๑ –

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

เข า ลั กษณะรายจ า ยหมวดอื่น ๆ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณ แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการ
ป องกั น และแก ไขปญ หายาเสพติด จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณ
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด
คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจ าย
หมวดอื่นๆ โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๐,๐๐๐
บาท โอนลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาหมวด
ค า ใช ส อย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ที่เหลือของกองการศึกษา จํานวน
๘,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณู ปโภค
โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมกําแพงกั้นดินศรีพนา ซอย๑๑ ขางสระน้ําวัดอรัญ
วิเวก หมู ๗ จํานวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณแผนงาน งานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรา งพื้ น ฐาน ประเภท คากอสรางสาธารณู ป โภค
โครงการกอสรางผิวถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถ.ไตร
มิ ตร หมู ๑ งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานกอง
การศึกษา งานระดับก อนวัย เรี ยนและประถมศึ กษา หมวด คาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดฝาผนังมีระบบฟอกอากาศ จํานวน ๑๗ เครื่อง งบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ ๘ เสียง
มติเปนเอกฉันทนะครับ ขอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ
พักการประชุม ๑๐ นาที
๓.๑.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้ง
จายเปนรายการใหม แผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑ ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ โ รงงาน (กองสาธารณสุ ข ) จํ า นวน ๗ รายการ รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๑๓๓,๘๐๐ บาท
ขอเชิญทานนายกฯไดเสนอญัตติครับ
๓.๑.๓ ขออนุมตั ิโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้ง
จายเปนรายการใหม หมวดครุภัณฑ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เรื่องเดิม
ดวยเทศบาลตําบลศรีพนา ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในบางกิจกรรมและโครงการไดดําเนินตามวัตถุประสงค
/ และเปาหมาย..............

- ๑๒ –
และเปาหมายแลว โดยไดบริหารงบประมาณอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
จึงมีเงินเหลือจายที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาในดานตางๆ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขอเท็จจริง
บัดนี้ใกลสิ้นปงบประมาณแลว ปรากฏวา มีงบประมาณเหลือจายในสวนที่ไมจําเปนตอง
จาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงมีความประสงคและความจําเปนที่จะตอง
จัดหาครุภัณฑดังกลาวมาไวใชงานตามภารกิจตอไป
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น

ประธานสภาฯ

นายสมสนุก สุสีวงศ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรพิจารณาโอนงบประมาณ จากเงินเหลือจาย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตั้ง
จายเปนรายการใหม ในการจัดหาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน เพื่อติดตั้งที่โรงฆา
สัตวเทศบาลตําบลศรีพนา จํานวนทั้งสิ้น ๑๓๓,๘๐๐ บาท เพื่อพัฒนาโรงฆาสัตว ราน
จําหนายเนื้อสัตวใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด มีระบบการผลิตเนื้อสัตวที่ปลอดภัยได
มาตรฐาน และเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนาเพื่อโปรดพิจารณา
ทานนายกฯก็ไดเสนอญัตติเรียบรอยแลวนะครับ การขอมติผมจะขอครั้งเดียวทั้ง ๖
โครงการเลยนะครับ การอภิปรายก็เหมือนกัน อภิปรายรวมกันทั้ง ๗ โครงการเลยนะ
ครับ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ เชิญทานสมสนุก สุสีวงศ ครับ
เรี ย นท า นประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี คณะผูบ ริห าร โครงการ
เกี่ ย วกั บ โรงฆ า สั ต ว ผมได ไ ปเห็ น ที่ อื่ น แล ว ของเราก็ ยั ง ด อ ยกว า เขาอยู ถ า เราได
งบประมาณมาจัดซื้อตามรายการตางๆ ก็จะทําใหโรงฆาสัตวเราพัฒนา ดูสะอาดขึ้น ผม
ก็ขอสนับสนุนโครงการนี้ดวยครับ และอีกอยางอยากใหมองถึงเรื่องบอบําบัดโรงฆาสัตว
ดวยนะครับ
ขอบคุณทานสมสนุก สุสีวงศ ครับ ก็ขอฝากเรื่องบอบําบัด ยังไงฝากทานผูบริห าร
ดวยนะครับ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
ไมมี
ถ า ไม มี ผมก็ จ ะขอมติ ที่ ป ระชุ ม เลยนะครั บ สมาชิ ก สภาฯท า นใดเห็ น ควร โอนลด
งบประมาณ กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง
/ พื้นฐาน...........

- ๑๓ พื้นฐาน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางผิวถนนลาดยางพาราแอสฟลทติดคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถ.ไตรมิตร หมู ๑
จํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองสาธารณสุข แผนงาน
พาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโรงงาน (อางซิงคสแตนเลส
ขนาด ๐.๖๐x๑.๕๐x๐.๘๕ ม. ๒ หลุม อางลึก ๓๐ ซม.จํานวน ๒ ชุด จํานวนเงิน
๔๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๒ โอนลดงบประมาณกองช า ง แผนงานแผนงาน
อุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก อ สร า งโครงสร า งพื้ น ฐาน หมวดค า ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปโภค โครงการกอสรางผิวถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติดคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถ.ไตรมิตร หมู ๑ จํานวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท ไป
ตั้งจายเปนรายการใหม กองสาธารณสุข แผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวด
ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโรงงาน (โตะสําหรับลอกและขูดขนสุกร ขนาด ๑.๐๐x
๑.๕๐x๐.๗๕ ม. จํานวน ๒ ชุด จํานวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๓ โอนลด
งบประมาณกองช า ง แผนงานแผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก อ สร า ง
โครงสรางพื้นฐาน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางผิวถนนลาดยางพาราแอสฟลทติดคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถ.ไตร
มิตร หมู ๑ จํานวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองสาธารณสุข
แผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโรงงาน
(โตะสแตนเลสสําเร็จรูปทั้งชุด ขนาด ๐.๖๐x๑.๒๐x๐.๗๕ ม. จํานวน ๒ ชุด จํานวน
เงิน ๑๔,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๔ โอนลดงบประมาณกองชาง แผนงานแผนงาน
อุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก อ สร า งโครงสร า งพื้ น ฐาน หมวดค า ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปโภค โครงการกอสรางผิวถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติดคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถ.ไตรมิตร หมู ๑ จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองสาธารณสุข แผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวด
ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโรงงาน (โตะหินออนโครงเหล็กกันสนิม ขนาด ๐,๕๐x
๑.๒๐x๐.๗๕ ม. จํานวน ๒ ชุด จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๕ โอนลด
งบประมาณกองช า ง แผนงานแผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก อ สร า ง
โครงสรางพื้นฐาน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางผิวถนนลาดยางพาราแอสฟลทติดคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถ.ไตร
มิตร หมู ๑ จํานวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองสาธารณสุข
แผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโรงงาน (จัดซื้อ
เครื่องซอตสุกร) จํานวน ๑ ชุด จํานวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๖ โอนลด
งบประมาณกองช า ง แผนงานแผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก อ สร า ง
โครงสรางพื้นฐาน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปโภค
/ โครงการกอสราง...........

- ๑๔ -

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

โครงการกอสรางผิวถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต
ถ.ไตรมิตร หมู ๑ จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองสาธารณสุข
แผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโรงงาน (พัดลม
ระบายอากาศ) ขนาด ๑๐ นิ้ว จํานวน ๔ ชุด จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท โครงการที่
๗ โอนลดงบประมาณกองชาง แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก อ สร า งโครงสร า งพื้ น ฐาน หมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง ประเภท ค า ก อ สร า ง
สาธารณูปโภค โครงการกอสรางผิวถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีตทับ ถนน
คอนกรีต ถ.ไตรมิตร หมู ๑ จํานวนเงิน ๖,๘๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม กอง
สาธารณสุข แผนงานพาณิ ชย งานโรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑ ประเภท ครุภั ณฑ
โรงงาน (จัดซื้อพัดลมติดผนัง) ขนาด ๑๘ นิ้ว จํานวน ๔ ชุด จํานวนเงิน ๖,๘๐๐
บาท โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ ๘ เสียง
๓.๑.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้ง
จายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองชาง) จํานวน ๒ รายการ รวม
เปนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท
เชิญทานนายกฯไดเสนอญัตติครับ
๓.๑.๔ ขออนุมตั ิโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้ง
จายเปนรายการใหม หมวดครุภัณฑ (กองชาง)
เรื่องเดิม
ดวยเทศบาลตําบลศรีพนา ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในบางกิจกรรมและโครงการไดดําเนินตามวัตถุประสงค
และเปาหมายแลว โดยไดบริหารงบประมาณอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ จึงมี
เงินเหลือจายที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาในดานตางๆ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขอเท็จจริง
บัดนี้ใกลสิ้นปงบประมาณแลว ปรากฏวา มีงบประมาณเหลือจายในสวนที่ไมจําเปนตอง
จาย ตามแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาตอเติมหรือคัดแปลงอาคารบานพัก เพื่อปรับปรุง
อาคารบานพักพนักงานเทศบาลตําบลศรีพนา จํานวน ๑๕๔,๐๐๐ บาท ไดเบิกจาย
ตามงบประมาณไปแลว คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
/ พ.ศ. ๒๕๔๑.........

- ๑๕ พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรพิจารณาโอนงบประมาณ จากเงินเหลือจาย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตั้ง
จายเปนรายการใหม ในการจัดหาครุภัณฑ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรม หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภท ครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหการบริหารจัดการงาน
ตางๆ ในกองชางบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
เรื่องเอกสารเรื่องโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม ยังเปนกองสาธารณสุขอยูเลย แตวา
เปนแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา อันนี้เปนเกือบทุกกองที่สงเขามาแลวเอกสาร
ผิด ตองใชเวลาดูเยอะ บางทีตัวเลขผิด คราวหนาอยากใหชวยทําใหถูกตองดวยนะครับ
นางเนตนภา ออนพินา ขอชี้แจงเรื่องเอกสารผิด เอกสารที่สงใหสมาชิกสภาฯ นี้เกิดจากความผิดพลาดของทาง
เลขาฯเองนะคะ ก็ขอยอมรับผิดในโอกาสหนาก็จะไมใหเกิดขอผิดพลาดอีก ตองขออภัย
ดวยนะคะ
ประธานสภาฯ
ครับครั้งตอไปใหตรวจสอบความถูกตองดวยนะครับ เชิญทานสมาชิกสภาไดอภิปราย
กอนที่จะทําการขอมติสภาฯ การขอมติจะขอ ๒ โครงการพรอมกันเลยนะครับ
ที่ประชุม
ไมมี
ประธานสภาฯ
ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย ผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ
ประธานสภาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ (แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การ
โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร
โอนงบประมาณ กองชาง แผนงาน งานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาตอเติม
หรือดัดแปลงอาคารบานพักเพื่อปรับปรุงอาคารบานพักพนักงานเทศบาลตําบลศรีพนา
จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง แผนงาน งาน
อุ ต สาหกรรมและการโยธา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมและการโยธา
ประเภทครุ ภั ณฑ คอมพิว เตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉี กหมึ ก
(inkjet) จํานวน ๑ เครื่อง จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท และโอนลดงบประมาณจาก
กองชาง แผนงาน งานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
/งบลงทุน.........

- ๑๖ งบลงทุน หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ า นพั ก เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อาคารบ า นพั ก พนั ก งานเทศบาลตํ า บลศรี พ นา จํ า นวนเงิ น
๒๒,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง แผนงาน งานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทครุภัณฑ
คอมพิ ว เตอร เพื่ อ จั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานประมวลผล จํ า นวน ๑ เครื่ อง
จํานวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบ ๘ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓
๓.๒ พิจารณาขออนุมัติกันเงิน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังไมกอหนี้
ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒.๑ พิจารณาขออนุมัติกันเงิน หมวดคาครุภัณฑ ที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน(สํานัก
ปลัด) จํานวน ๕ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ
เชิญทานนายกฯไดเสนอญัตติครับ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต
เรี ย นท า นประธานสภาฯที่ เ คารพ ข อ ๓.๒.๑ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ กั น เงิ น หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน (สํานักปลัด) ที่เราไดขอโอนงบประมาณ เมื่อกี้นี้นะครับ
จํานวน ๕ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๐๐ บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณาครับ
ประธานสภาฯ
ครั บ ท า นนายกฯก็ ไ ด เ สนอญั ต ติ เ รี ย บร อ ยแล ว นะครั บ เชิ ญ ท า นสมาชิ ก สภาฯได
อภิปรายครับ
ที่ประชุม
ไมมี
ประธานสภาฯ
ถาไมมีผูใดจะอภิปราย ผมก็จะขอมติเลยนะครับ การขอมติก็จะขอทีเดียว ๕ โครงการ
เลยนะครับ เชิญทานเลขาฯไดอานระเบียบครับ
นางเนตนภา ออนพินา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด ๕ การกันเงิน ขอ ๕๙
ในกรณีที่รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความ
จําเปนที่จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานการขอ
อนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความ
จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรื อเปลี่ ย นแปลงสถานที่กอสรางใหข ออนุมัติ เปลี่ย นแปลงและหรื อ ขยายเวลาเบิ ก
จายเงินแลว หากมิไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาวใหเงินจํานวนนั้น
ตกเปนเงินสะสม
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควรใหกันเงิน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ยังไมได
/ กอหนี้ผูกพัน......

- ๑๗ -

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

กอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสํานักปลัดจํานวน ๕ โครงการ
ไดแก
๑. จัดซื้อเครื่องเจาะดิน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคา
ครุภัณฑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. จัดซื้อรถเข็น แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๓. จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
๔. จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคา
ครุภณ
ั ฑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท
๕. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐
บาท รวมทั้งสิ้นเปนเงิน ๑๒๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ ๘ เสียง
มติเปนเอกฉันทนะครับ
๓.๒.๒ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ กั น เงิ น หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ยั ง ไม ก อ หนี้ ผู ก พั น (กอง
การศึกษา) แผนงานกองการศึกษา งานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา หมวด
ค า ครุ ภั ณฑ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด ติด ฝาผนังมีระบบฟอกอากาศ
จํานวน ๑๗ เครื่อง งบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐ บาท
เชิญทานนายกฯไดเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุก
ทาน ๓.๒.๒ พิจารณาขออนุมัติกันเงิ น หมวดคาครุภัณฑสํานักงาน ที่ยังไมกอหนี้
ผูกพัน กองการศึกษา แผนงานกองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด
ฝาผนังมีระบบฟอกอากาศ จํานวน ๑๗ เครื่อง งบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐ บาท จึงนํา
เรียนตอสภาเพื่อโปรดพิจารณา
ท า นนายกฯ ก็ ได เสนอญัตติเรีย บรอยแลวขอเชิญ ทานสมาชิกสภาฯไดอภิป รายครับ
กอนที่จะขอมติสภาฯครับ
ไมมี
ถาไมมี ผมก็จะขอมติเลยนะครับ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ก็เหมือนเดิมนะครับ
สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควรใหกันเงิน โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดฝาผนัง
มีระบบฟอกอากาศ จํานวน ๑๗ เครื่อง งบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ
ครับ
/ที่ประชุม.........

- 1๘ ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เห็นชอบ ๘ เสียง
มติเปนเอกฉันทนะครับ
๓.๒.๓ พิ จ ารณาขออนุมัติกันเงิน หมวดคา ครุภัณ ฑ ที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน (กอง
สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม) จํ า นวน ๗ โครงการ รวมงบประมาณทั้ ง สิ้ น
๑๓๓,๘๐๐ บาท
เชิญทานนายกฯไดเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุก
ทาน ๓.๒.๓ พิจารณาขออนุมัติกันเงิน หมวดคาครุภัณฑ ที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ตามแผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑ
โรงงาน จํานวน ๗ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๓,๘๐๐ บาท จึงนําเรียน
ตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนาเพื่อโปรดพิจารณา
ท า นนายกฯก็ ได เ สนอญัตติเรีย บรอยแลว นะครับ ก็เปน เรื่องที่ทานสมาชิกสภาฯได
อนุมัติใหโอนงบประมาณเมื่อสักครูนี้ ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับการขอกันเงิน เชิญทานสมาชิก
สภาฯไดอภิปรายกอนที่จะทําการขอมติ ครับ
ไมมี
ถาไมมี ผมก็จะขอมติเลยนะครับ การขอมติก็จะขอครั้งเดียวทั้ง ๗ โครงการเลยนะ
ครับ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ก็เหมือนเมื่อสักครูนะครับ สมาชิกสภาทานใดเห็น
ควรอนุมัติใหกันเงินที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๗ โครงการ ดังนี้
๑. จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน อางซิงคสแตเลส ขนาด ๐.๖๐x๑.๕๐x๐.๘๗ เมตร ๒ หลุม
อ า งลึ ก ๓๐ ซม. จํานวน ๒ ชุด ตามแผนงานพาณิช ย งานโรงฆาสัตว หมวด
ครุภณ
ั ฑงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
๒. จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน โตะสําหรับลอกขนและขูดขนสุกร ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x
๐.๗๕ เมตร จํานวน ๒ ชุด ตามแผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑ
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท
๓. จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน โตะสแตนเลสสําเร็จรูปทั้งชุด ขนาด ๐.๖๐x๑.๕๐x๐.๗๕
เมตร จํ า นวน ๒ ชุ ด ตามแผนงานพาณิ ช ย งานโรงฆ า สั ต ว หมวดครุ ภั ณ ฑ
งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท
๔. จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน โตะหินออนโครงเหล็กกันสนิม ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐x๐.๗๕
เมตร จํานวน ๒ ชุด ตามแผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑโรงงาน
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
๕. จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน เครื่องซอตสุกร จํานวน ๑ ชุด ตามแผนงานพาณิชย งาน
โรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑโรงงาน งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
๖. จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน พัดลมระบายอากาศ ขนาด ๑๐ นิ้ว จํานวน ๒ ชุด ตาม
/แผนงานพาณิชย.......

- ๑๙ -

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

แผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑโรงงาน งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท
๗. จั ดซื้ อครุ ภั ณฑโ รงงาน พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จํานวน ๔ ชุด ตาม
แผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว หมวดครุภัณฑโรงงาน งบประมาณ ๖,๘๐๐ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๓๓,๘๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ ๘ เสียง
มติเปนเอกฉันทนะครับ
๓.๒.๔ พิจารณาอนุมัติกันเงิน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง และหมวดครุภัณ ฑ
คอมพิวเตอร (กองชาง) ที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๓ โครงการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๒,๙๐๙,๐๐๐ บาท
เชิญทานนายกฯไดเสนอญัตติครับ
เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุก
ทาน ๓.๒.๔ พิจารณาขออนุมัติกันเงิน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ยังไมกอ
หนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกองชาง จํานวน ๓ โครงการ รวม
เปนเงิน ๒,๙๐๙,๐๐๐ บาท ขอเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อใหการดําเนินการเบิกจ าย
เปนไปตามระเบียบกําหนด จึงเห็นควรขออนุมัติตอสภาฯ เพื่อขอกันเงินกรณียังไมกอ
หนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ ของกองชาง จึงนําเรียนตอสภาฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
ทานนายกฯก็ไดเสนอญัตติเรียบรอยแลว การขอมติผมก็จะขอครั้งเดียว ๓ โครงการ
เลยนะครับ กอนที่จะขอมติเชิญทานสมาชิกสภาฯไดอภิปราย ครับ
ไมมี
ถาไมมีสมาชิกสภาฯจะอภิปราย ผมก็จะขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร
อนุมัติใหกันเงิน โครงการที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก อสรางสนามฟุตซอลหญาเที ย มเทศบาลตําบลศรีพนา งบประมาณ
๒,๘๗๙,๐๐๐ บาท ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
๒. จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีกหมึก (inkjet) จํานวน ๑ เครื่อง
ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุ น หมวดคาครุภั ณฑ ประเภทครุภัณ ฑ ค อมพิว เตอร งบประมาณ
๘,๐๐๐ บาท
๓. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง ตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๙,๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
/ที่ประชุม..........

- ๒๐ ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

เห็นชอบ ๘ เสียง
มติเปนเอกฉันทนะครับ
๓.๓ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น แทนตําแหนงวาง
เชิญทานนายกไดเสนอญัตติครับ

นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุก
ทาน พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น แทนตําแหนงวาง
เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได
กําหนดแนวทางการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นไดมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได และคําสั่งเทศบาลตําบลศรีพนา
ที่ ๓๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลศรีพนา นั้น
ขอเท็จจริง เนื่องจาก นายณรงคชัย นามสุโพธิ์ รองนายกเทศมนตรี เปนกรรมการ
พัฒนาเทศบาลไดเสียชีวิตลง นายกเทศมนตรีตําบลศรีพนาไดแตงตั้ง นายอภิสิทธิ์ เพ็ง
คํา เปนรองนายกเทศมนตรีคนใหม และนายอภิสิทธิ์ เพ็งคํา ลาออกจากสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ซึ่ ง เป น กรรมการพั ฒ นาเทศบาลจากสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ที่ ส ภาท อ งถิ่ น
คัดเลือก จึงทําใหคณะกรรมการฯ ดังกลาววางลง
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๘ (๓) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
เปนกรรมการ
ขอเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตําบลศรีพนา จึงเห็นควรเสนอสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาจํานวน ๑ ทาน แทนตําแหนงที่วาง
จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภาฯ
ทานนายกฯก็ไดเสนอญัตติเรียบรอยแลวนะครับ สรุปสั้นๆ
คือ ทานอภิสิทธิ์ เพ็งคํา ไดลาออกจากการเปนสมาชิกสภาฯ จึงทําใหพนจากตําแหนง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จึงตองทําการเลือกคณะกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง
๑ ตําแหนง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๘ (๓) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน
/สามคน..........

- ๒๑ สามคน เปนกรรมการ เชิญสมาชิกสภาฯไดเสนอชื่อสมาชิกสภาฯมาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลแทนตํา แหนงที่วาง ขอเชิญ ครับ เชิญ ทานคําเกลี้ย ง
จันทรชัยภูมิ
นายคําเกลี้ยง จันทรชัยภูมิ ผมขอเสนอทานธนา สอนไชยา ครับ
ประธานสภาฯ
ขอผูรับรอง
ที่ประชุม
ผูรับรอง ๖ คน
ประธานสภาฯ
มีทานอื่นอีกไหมครับ
ที่ประชุม
ไมมี
ประธานสภาฯ
ถาไมมีก็เป น อันว าทานธนา สอนไชยา ไดรับการแต งตั้งเปน คณะกรรมการพั ฒ นา
เทศบาล นะครับ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต
เรียนประธานสภาฯเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คือ เขากําหนดใหนายกฯ
เปนประธาน และรองนายกาฯเปนคณะกรรมการรวมอยูแลว ทานณรงคชัย ก็เคยเปน
คณะกรรมการ แตตอนนี้ทานอภิสิทธิ์เขามาก็แทนโดยตําแหนง
ประธานสภาฯ
ครับ ผมเขาใจ ที่เราตองเลือกใหมเพราะทานอภิสิทธิ์ เปนสมาชิกสภาฯ ที่เคยเปนกรรม
การฯ ลาออกไปแลวมันเลยวาง เราตองเลือกแทนตําแหนงกรรมการฯที่เปนโดยสมาชิก
สภาฯ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๓
๓.๔ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแทนตําแหนงวาง
ประธานสภาฯ
เชิญทานนายกไดเสนอญัตติครับ
นายนัสธวุฒิ ธิวะโต
เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุก
ทาน พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แทนตําแหนงวาง
เรื่องเดิม ตามที่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ
เพื่ อสนั บ สนุ น ให องค กรปกครองสว นท องถิ่น ดํา เนิ น งานและบริห ารจั ด การกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดั บท องถิ่นหรื อพื้น ที่ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใชในวัน ที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป ซึ่งขอ ๑๒(๓) กําหนดใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คัดเลือกใหสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ นั้น
ขอเท็จจริง เนื่องจาก ตัวแทนสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนคณะกรรมการกอง
ทันหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลศรีพนา รายนายอภิสิทธิ์ เพ็งคํา ไดลาออกจาก
การเปนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทํา
ใหพนจากการเปน คณะกรรมการกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพเทศบาลตํ าบลศรี พนา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข อง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห งชาติ
เรื่ องหลั กเกณฑ เ พื่อสนับ สนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนิน งานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑
/ ขอเสนอ..............

- ๒๒ –

ประธานสภาฯ

นายสมสนุก สุสีวงศ
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ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
นายสมสนุก สุสีวงศ

ขอเสนอเพื่อพิจารณา เพื่ อ เป น การขั บ เคลื่ อ นงานกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
เทศบาลตําบลศรีพนา ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค งาน
เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จึงมีความประสงคใหทานพิจารณานําเรื่อง
ดังกลาวใหสภาเทศบาลตําบลศรีพนาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา
จํานวน ๑ คน เปนคณะกรรมการ แทนตําแหนงวางตอไป
ขอบคุณทานนายกฯครับ ก็สืบเนื่องจากทานอภิสิทธิ์ เพ็งคํา ไดลาออกจากการเปน
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทําใหพนจาก
การเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลศรีพนา ทําใหตอง
เลือกคณะกรรมการที่คัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ จํานวน ๑ ทาน เปนคณะกรรมการ
แทนตําแหนงวาง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุ ข ภาพแห ง ชาติ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
๒๕๖๑ ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกั นสุ ขภาพ ประกอบดวย (๓)
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย
จํานวนสองคนเปนกรรมการ เชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเปน
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แทนตําแหนงวาง ขอเชิญครับ เชิญทานสมสนุก
สุสีวงศ ครับ
ผมขอเสนอทานสุยอย ฤทธิวงค เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครับ
ขอผูรับรอง
ผูรับรอง ๖ ทานครับ
มีทานใดจะเสนอชื่อทานอื่นอีกไหมครับ
ไมมี
ถาไมมีก็เปนอันวา ทานสุยอย ฤทธิวงศ เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แทนตําแหนงที่วางนะครับ
กอนที่จะเขาวาระเรื่องอื่นๆ ผมก็มีขาวมาแจงกอนนะครับ ขอเชิญรวมสวดอภิธรรมศพ
คุณพอประยาน จันผาย บิดาของนายเสกสันต จันผาย (ติ) ที่บานโคกพิทักษ หมู
๑๕ วันนี้เวลา ๑๗.๐๐ น. เทศบาลเราเปนเจาภาพ ก็ขอเชิญนะครับ
เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายในวาระเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ เชิญทานสมสนุก
สุสีวงศ ครับ
เรื่องอื่นๆ ที่ผมอยากสอบถามคือเรื่องถนนขางสหกรณการเกษตรฯ มันแตกเยอะผมก็
อยากใหไปซอมแซม เพราะวันตรงนั้นมันลาดลงมาเวลารถขึ้นลงก็จะลําบากครับ
/ ประธานสภาฯ........
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นายสมาน สุโพธิ์
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นายธนา สอนไชยา
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นายนัสธวุฒิ ธิวะโต

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ตรงนี้ผมก็ขอฝากทานผูบริหารดวยครับ ตรงนี้มันชันมากผมขับรถเกงไปมันครูด ถาเปน
เปนไปไดชวยปรับใหมันสโลปนะครับ มีทานอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญทานสมาน
สุโพธิ์
เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสมาน สุโพธิ์ เรื่องของผมเกี่ยวกับตาม
สามแยกสี่แยก อยากใหฝายบริหารลงไปดูและตั้งงบประมาณซอมแซม เพราะวา
ชาวบานเดือดรอน ตามขอบฟุตบาท เวลารถสิบลอหรือรถพวงมันเลี้ยวมันไปขูดตาม
ขอบถนน เชน บานนายทองแดง แสงขาว ตรงหนาวัดดงดอกเข็ม หนาบานนายโกศล
นายเมฆ ศรีบุรินทร ขางหอกระจายขาวก็แตก อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องที่ไปดูทอประปาที่รั่ว
วันนั้น ไมทราบวาเราไดซื้อหรือยังที่มันรั่ว และอีกเรื่องคือเรื่องหลังคาตลาดเชาที่มัน
เปดก็อยากใหรีบซอมแซม ขอบคุณครับ
เชิญทานรองประธานสภาฯ
เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายธนา สอนไชยา ของผมก็เกี่ยวกับเรื่อง
ไฟฟาทางหลวงมันดับ เสนบานผมและหลายเสนเลย ก็ขอฝากเรื่องนี้ เพราะตอนกลาง
คืนมันมืดมาก ผมก็ขอฝากเรื่องนี้ครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ทางเทศบาลของเราไปตัดตนไมที่มันขึ้นตามถนน ผมก็ขอขอบคุณดวย ที่
ทางผูบริหารเขาไปดูแลครับ
มีทานอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ
ไมมี
เชิญทานนายกฯไดตอบขอซักถามครับ
เรี ย นท า นประธานสภาฯที่ เ คารพ และผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น ก อ นอื่ น ผมก็ ต อ ง
ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่เห็นชอบในการโอนและกันงบประมาณ มติเปนเอกฉันท
นะครับ ในขอสอบถามในวาระอื่นๆ ตอนนี้ทางผูรับเหมาเขาจะเขาทําภายในอาทิ ตย
หน า และเรื่องการซอมถนน หมู ๑๑ เราจะเขาทําใหเลย และขอขอบคุณทา นรอง
ประธานสภาฯ ที่ไดออกงบประมาณในการซอมแซมถนนหนาบานทานที่มันชํารุด สวน
เรื่องของฟุตบาทตรงไหนที่มันเปนของเทศบาลเราจะจัดการให ถาอันไหนเปนของทาง
หลวงเราก็จะประสาน เรื่องไฟฟาทางหลวงที่ดับ เราเคยทําหนังสือไปหลายครั้งแลวนะ
ครับ ชางที่จะมาซอมแซมก็ตองเปนชางที่มาจากบึงกาฬ ของเซกาเราทําไมได เดี๋ยว
ผมจะประสานอีกทีหนึ่งนะครับ
ขอบคุณทานนายกฯนะครับ ทานนายกฯก็ไดตอบขอซักถามแลวนะครับ มีทานใดจะ
อภิปรายอีกไหมครับ
ไมมี

/ ประธานสภา....

