
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
วันจันทร์ที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา 
ผู้มาประชุม 
         ๑.  นายธีระวัฒน์  สาระบุตร          ประธานสภาเทศบาลตำบลพันนา 
         ๒.  นายสมยศ  คำตานิตย์    รองประธานสภาเทศบาลตำบลพันนา 
         ๓.  นายมานิต   มะโนมัย             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา  เขต  ๑ 
         ๔.  นายสวัสดิ์  ดวงใจ        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา  เขต  ๑ 
         ๕.  นายศิวกร  คำตานิตย์              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา  เขต ๑ 
         ๖.  นายชัยวัฒน์  หอมสร้อย           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา  เขต ๑ 
         ๗.  นายวิลัย  จะดันพงษ์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา  เขต  ๒ 
         ๘.  นายสถิตย์  โสมศรีแพง            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา  เขต  ๒ 
         ๙.  นายสุรจิตร  สุริยะจันทร์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา  เขต  ๑ 
        ๑๐.  นายสนอง  สินอยู่                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา  เขต  ๒ 
        ๑๑.  นางนวลจันทร์  พงศ์สิทธิศักดิ์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา  เขต  ๒  
        ๑๒.  นายสง่า  สุดแสง                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา  เขต  ๒  
         ๑๓. นายไกรทอง  นามกาสา           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพันนา 
 
ผู้ลาประชุม     - ไม่มี - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นายสนั่น  ชินมา        นายกเทศมนตรีตำบลพันนา 
                     ๒.  นายยุทธภูมิ  มีเพียร    รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา 
  ๓.  นายขวัญประชา  คำตานิตย์    รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา 
  ๔.  นายวิเศษ   จำปาอ่อน  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันนา 
  ๕.  นายจิตติ  สุมาลัย    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันนา 
 
ผู้มาประชุม                     ๑๓     คน 
ผู้ลาประชุม                      -       คน 
ผู้ขาดประชุม                     -      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                ๕      คน 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

-๒- 

เปิดประชุมเวลา    ๐๙.๓๐  น. 

นายไกรทอง  นามกาสา               ท่านทั้งหลายที่เคารพวันนี้เป็นการนัดประชุมสภา 
เลขานุการสภา ฯ                       เทศบาลตำบลพันนาสมัยวิสามัญสมัย ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ บัดนี้สมาชิก 
                                           สภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้วประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาล 
                                           ตำบลพันนา  ได้เวลาตามกำหนดนัดหมายแล้วคือเวลา ๐๙.๓๐ น. ในการ 
                                           ประชุมนี้กระผม นายไกรทอง  นามกาสาในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล 
                                           ตำบลพันนาขอเชิญ นายธีระวัฒน์  สาระบุตร  ประธานสภาเทศบาลตำบล 
                                           พันนาได้จดุธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ 
                                           ประชุมครั้งนี้ขอเชิญครับ  
นายธีระวัฒน์  สาระบุตร             วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนาสมัยวิสามัญสมัย 
ประธานสภา ฯ                         ที ่๒  ครั้งที่  ๑ ประจำปี  ๒๕๖๓  

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมฯและสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้วผ
มขอเปิดการ  
ประชุมครับในนามสภาเทศบาลตำบลพันนาขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่งก่อนที่จะดำเนินก
ารประชุมตามระเบียบวาระการประชุมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล
ฯ อ่านประกาศฯ เชิญครับ 

นายไกรทอง  นามกาสา             เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพและสมาชิกสภา 
เลขานุการสภา ฯ                     เทศบาลตำบลพันนาทุกท่าน กระผมนายไกรทอง  นามกาสา  ในฐานะ  

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพันนา  
ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระขอ
งการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
ในวันนี้กระผมมีประกาศอำเภอสว่างแดนดิน  
ซึ่งใช้ประกอบการประชุมในวันนี้เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้  

ประกาศอำเภอสว่างแดนดิน 
                                     เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งท่ี ๑     

                                ประจำปี  ๒๕๖๓  ของสภาเทศบาลตำบลพันนา 
                                     .................................................. 



 

                                                 ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  
ได้มีหนังสือรายงานว่ามีความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตเปิดประชุมสภาวิสามั
ญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๓  
เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
และขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตตามa 

 
 
 
 

/ตามโครงการ... 
 
 

-๓- 
 

โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสภาสามัญ  จึงขออนุญาตต่อนายอำเภอสว่าง 
แดนดินได้พิจารณาอนุญาตให้เปิดสมัยประชุมสภาวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๓  ในวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓ 
อำเภอสว่างแดนดินพิจารณาแล้ว  
เห็นสมควรเรียกประชุมสภาวิสามัญสภาเทศบาลตำบลพันนา  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 
๑  ประจำปี  ๒๕๖๓  อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๒๖  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๔)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๓๖  (๒)  
ประกอบกับคำสั่งจังหวัดสกลนครที่  ๕๓๒๑/๒๕๖๒  ลงวนัที่  ๒๐  ธันวาคม  
๒๕๖๒  จึงประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๓  ของสภาเทศบาลตำบลพันนา ในวันที่  ๒๗  เมษายน  
๒๕๖๓  

                                                            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓                        
                            (นายรวยรุ่ง  ใครบุตร) 
                 นายอำเภอสว่างแดนดิน  ปฏิบัติราชการแทน 
                         ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 



 

                                                             กระผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงแค่นี้  
จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ 
ได้ทำหน้าที่ในการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ 

                   ระเบียบวาระท่ี  ๑                  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายธีระวัฒน์  สาระบุตร            - ไม่มี -   
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒                  เรื่อง  รับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา    
                                       สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๙   
                                       มีนาคม  ๒๕๖๓ 

                    นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           ในระเบียบวาระที ่๒  เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา 
                                                             สมัยวสิามัญสมัยที ่๑ ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๙    มีนาคม  ๒๕๖๓ 

เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                            เสนอผลการตรวจรายงานการประชุม  ครับ เชิญคุณมานิต  มะโนมัยเชญิครับ 

นายมานิต  มะโนมัย               เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายมานิต   
                                       มะโนมัย สมาชิกสภา เทศบาลตำบลพันนาเขตเลือกตั้งที่ ๑ 

ในฐานะผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา 
คณะกรรมการตรวจรายงาน 

 
 
 
 
 

/การประชุม... 
 

-๔- 
 การประชุม ประกอบด้วย 
 ๑. นายมานิต    มะโนมัย               ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวิลัย     จะดันพงษ์              กรรมการ 

    ๓. นายสง่า      สุดแสง                 กรรมการ 
    ๔. นายสนอง    สินอยู่                  กรรมการ 
    ๕. นายสวัสดิ์    ดวงใจ                  กรรมการ 

 ๖. นายชัยวฒัน์  หอมสร้อย             กรรมการ 
    ๗. นางนวลจันทร์  พงศ์สิทธิศักด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
    ได้มาประชุมร่วมกัน ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลพันนา 

เพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยแรก    ครั้งที่ 
๑  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๓  วนัที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 

ปรากฏว่าจากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ปรากฏว่าถูกต้องคณะกรรมการจึงได้นำ
ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเสนอเพ่ือให้สภาเทศบาลพิจาร
ณารับรองต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
ประธานสภา ฯ                      

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนาส
มัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  
ขอความกรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม                          รับรอง        ๑๑   เสียง 
                                         ไม่รับรอง       ๐   เสียง 
                                         งดออกเสียง    ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓                   เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร            เรียนเชิญ นายสนั่น  ชินมา  นายกเทศมนตรีตำบลพันนา ชี้แจงครับ 
เรียนประธานสภาเทศบาล ฯ              เชิญครับ 
นายสนั่น  ชินมา                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพันนาคณะผู้บริหาร และ 
นายกเทศมนตรี                       สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านครับ  ผมนายสนั่น  ชินมา  นายกเทศมนตรีตำบล 

         พันนา ตามท่ีเทศบาลตำบลพันนาได้ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
         ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ปรากฎว่างบประมาณด้าน/แผน/งาน/หมวด/ 
         ประเภท  ต่อไปนี้เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องใน 
         การบริหารงบประมาณ  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจึงขอโอน 
         งบประมาณไปตั้งเพ่ิม (โอนเพ่ิม) ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 
 
 

/โอนเพิ่ม... 
 
 
 

-๕- 
                       โอนเพิ่ม 

                                                 กองช่าง   
ด้านการเศรษฐกิจ   



 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์สำนักงาน   
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๔,๐๐๐  บีทียู   
จำนวน  ๒  เครื่อง 

                                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู                                                                                                                                                                        
จำนวน  ๒  เครื่อง ๆ ละ ๓๒,๔๐๐  บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐  บีทียู   
๒. ราคาที่กำหนดเป้นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
๓. เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด  

ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโร
งงานเดียวกัน 

๔. มีความหน่วงเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
๕. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว 
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  ๔  เมตร  
สายไฟยาวไม่เกิน  ๑๕ เมตร  โอนเพิ่ม  ๖๔,๘๐๐  บาท 
(รายการใหม่) 
กรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
(กองช่าง)      รวมโอนเพิ่ม ๖๔,๘๐๐ บาท 
(หกหม่ืนสี่พันแปดร้อย 
บาทถ้วน) 
                  โอนลด 

กองช่าง   
ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน   

 
 
 
 
 



 

/ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง... 
 

 
 

-๖- 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพันนาใต้   
หมู่ที่  ๑๐ (บ้านนางทองอร แลนเชย – บ้านนายกาล  อินทะไชย) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพันนาใต้  
หมู่ที่ ๑๐  (สายบ้านนางทองอร แลนเชย – บ้านนายกาล  อินทะไชย) 
ขนาดกว้าง ๐.๕๐  เมตร  ลึก ๐.๕๐  เมตร ยาว ๑๔๖  เมตร  พร้อมบ่อพัก  
๒  บ่อ  งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๓๔๘,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
๒,๐๐๐ บาท  โอนลด  ๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  

รวมโอนลด  ๒,๐๐๐ บาท 
โอนลด 

กองช่าง   
ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปูผิวจราจรแบบแอสฟัลติก 
คอนกรีต  บ้านโมน  หมู่ที่  ๒ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโมน  หมู่ที่  ๒  ช่วงที่  ๑  
ขนาดผิวจราจร  กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๓๐ เมตร  หนา ๐.๐๔  เมตร   
ช่วงที่  ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๑๗๕  เมตร  หนา ๐.๐๔  
เมตร  งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๒๖๒,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๗,๐๐๐  
บาท  โอนลด  ๗,๐๐๐  บาท  เพ่ือไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) 

รวมโอนลด  ๗,๐๐๐  บาท 
โอนลด 

กองช่าง   



 

ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
 
 
 

/งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน... 
 
 

-๗- 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านถ่อน  หมู่ที่  ๓  
(สายบ้านถ่อน – วัดศรีบุญเรือง) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านถ่อน  
หมู่ที่  ๓  (สายบ้านถ่อน – วัดศรีบุญเรือง) ขยายข้างละ ๐.๕๐  เมตร  ยาว  
๘๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณที่ตั้งไว้  ๔๔๙,๐๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๗,๐๐๐ บาท  โอนลด  ๗,๐๐๐  บาท  
เพ่ือไปเพ่ิมด้านการเศรษฐกิจแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)   

รวมโอนลด  ๗,๐๐๐  บาท 
                                    โอนลด 
กองการศึกษา   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานกีฬาและนันทนาการ   
งบดำเนินการ   
ค่าใช้สอย   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ื
น ๆ  
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  
เช่นค่าจัดซื้อชุดกีฬา  ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนกีฬา  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
สำหรับนักกีฬา ฯ งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ 



 

๕๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  ๔๘,๘๐๐  บาท  เพื่อไปเพ่ิมด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (กองช่าง)  

รวมโอนลด ๔๘,๘๐๐ บาท 
โอนเพิ่ม 

กองช่าง   
ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 
 
 
 

/งบลงทุน...  
 
 
 

-๘- 
งบลงทุน   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านถ่อน – คำตานา 

                                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำปากลิ้นรางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐ x   
๑.๐๐  เมตร  จำนวน  ๑๖  ท่อน  (รายการใหม่)  โอนเพ่ิม  ๑๐,๙๐๐ 
บาทปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

                                         งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
                                         ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กองช่าง) 

รวมโอนเพิ่ม  ๑๐,๙๐๐  บาท 
 

โอนลด 
สำนักปลัดเทศบาล 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 



 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ื
นๆ  
โครงการเยาวชนสดใส  ห่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนสดใส  ห่างไกลยาเสพติด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้  
๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๓๐,๐๐๐  บาท  โอนลด   
๑๐,๙๐๐  บาท  โอนลด  ๑๐,๙๐๐   บาท  เพ่ือไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (กองช่าง)  

รวมโอนลด  ๑๐,๙๐๐  บาท 
 

 
 

 
 
 
 

/กองช่าง... 
 

 
 
 

-๙- 
โอนเพิ่ม 

 

กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านแย้  หมู่ที่ ๕ 

                                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำปากลิ้นรางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐ x   
๑.๐๐  เมตร  จำนวน  ๗  ทอ่น  (รายการใหม่)  โอนเพ่ิม  ๑๐,๔๐๐ 
บาทปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   



 

                                         งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
                                         ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กองช่าง) 

รวมโอนเพิ่ม  ๑๐,๔๐๐  บาท 
 

โอนลด 
สำนักปลัดเทศบาล 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
โครงการเยาวชนสดใส  ห่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนสดใส  ห่างไกลยาเสพติด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้  
๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๑๙,๑๐๐  บาท  โอนลด   
๑๐,๔๐๐  บาท  โอนลด  ๑๐,๔๐๐   บาท  เพื่อไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (กองช่าง)  

รวมโอนลด  ๑๐,๔๐๐  บาท 
 
 
 
 
 

/ตามระเบียบ... 
 
 

-๑๐- 
 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           ขอขอบคุณนายสนั่น  ชินมา  นายกเทศมนตรีตำบลพันนาครับ 



 

ประธานสภา ฯ                      มีท่านใดสงสัยเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม ่ เรียนเชิญนายศิวกร  คำตานิตย์   
         เรียนเชิญครับ 

นายศิวกร   คำตานิตย์             เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ  เขต  ๑            และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านครับ  ผมนายศิวกร  คำตานิตย์  

สมาชิกสภา ฯ เขต ๑  
ครับกระผมมีเรื่องที่จะเรียนถามคณะผู้บริหารครับในเรื่องโอนลดงบประมา
ณของกองการศึกษาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ปี ๒๕๖๓   
คืองบประมาณท่ีตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  แล้วโอนลด  ๔๘,๘๐๐  บาท  
ข้อมูลตัวนี้ทำไมไม่เต็มตามจำนวนที่ตั้งไว้  อยากให้ชี้แจงด้วยครับ  
และอีกบางส่วนในการดำเนินการโอนเหลือแล้วมาโอนลด 
ผมจึงมีข้อสงสัยในเรื่องของกองการศึกษาครับ ขอขอบคุณครับ   

นายไกรทอง  นามกาสา            เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรี ฯ คณะ 
                   เลขานุการสภา ฯ                    ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านครับ  ผมนายไกรทอง  นามกาสา  

ปลัดเทศบาลตำบลพันนา  ครับ  
ผมขออนุญาตชี้แจงครับงบประมาณของกองการศึกษาค่าใช้จ่ายที่ให้นักกีฬา
ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเรายังไม่ได้ดำเนินการ  
จึงเหลือไว้แล้วไปโอนในโครงการที่เราได้ดำเนินการแล้วมีเงินเหลือจ่ายจึงโอ
นมาทั้งหมด  เหลือขาดอยู่ที่  ๔๘,๘๐๐ บาท  
จึงไดโ้อนลดในส่วนของโครงการของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ฯ เพียงแค่  
๔๘,๘๐๐  บาท   ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           รับทราบ ขอขอบคุณครับ  เรียนเชิญนายสถิตย์  โสมศรีแพง   
ประธานสภา ฯ                       สมาชิกสภา ฯ  เขต ๒ 
นายสถิตย์  โสมศรีแพง             เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภา ฯ เขต ๒               คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านครับ  ผมนายสถิตย์  โสมศรีแพง   

                                                           สมาชิกสภา ฯ เขต ๒  ครับ  ผมมีเรื่องเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี ฯ  
 
 
 

             
 
 
 
 

       /เรื่องโครงการ... 
 
 



 

-๑๑- 
 

                                                           เรื่องโครงการขยายไหล่ทาง  บ้านถ่อน – วัดศรีบุญเรือง  
เงินจำนวนนี้เราเพ่ิงได้อนุมัติให้โอนไปสำหรับผู้พิการ จำนวน  ๔๔,๖๐๐  
บาท  ที่ท่านนายกเทศมนตรี ฯ 
ได้บอกล่าวไว้ว่ากำลังดำเนินการอยากให้ชี้แจงด้วยครับ  ขอขอบคุณครับ 

                   นายสนั่น  ชินมา                    เรียนสมาชิกทุกท่านครับ  ผมขออนุญาตตอบกระทู้คำถามของ 
                   นายกเทศมนตรี                     นายสถิตย์  โสมศรีแพง ครับ เงินคนพิการ เป็นถนนเส้นสายบ้านงิ้ว – 

หนองหอยคัน  โอนเรียบร้อยแล้ว  
ที่กำลังก่อสร้างเป็นของเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓  เป็นงบที่มีอยู่ในเทศบัญญัติที่เพ่ิงทำ 
โอนเงินงบประมาณคนพิการเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งจากโครงการบ้านงิ้ว – 
หนองหอยคัน  
เทศบาลตำบลพันนาได้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางจึงยก
เลิกแล้วโอนไปให้คนพิการ  ตอนนี้กำลังดำเนินการครับขอขอบคุณครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลพันนาครับ  มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภา ฯ                       ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติของระเบียบวาระที่  

๓  สมาชิกท่านใดเห็นควรโอนลดทั้ง  ๓  รายการ  ขอความกรุณายกมือครับ   
มติที่ประชุม                          อนุมัต ิ       ๑๑   เสียง 

                                          ไมอ่นุมัต ิ      ๐   เสียง 
                                         งดออกเสียง    ๑  เสียง 

                 ระเบียบวาระที่  ๔                 เรื่อง  เสนอญัตติ  ขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขต  ตามโครงการ 
                                                        เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓    เทศบาล 
                                                        ตำบลพันนา 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           เรียนเชิญท่านสนั่น  ชินมา นายกเทศมนตรีตำบลพันนา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ 
นายสนั่น  ชินมา                     เรียน ท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี                      ตำบลพันนา  ครับ ผมนายสนั่น  ชินมา นายกเทศมนตรีตำบลพันนา 

เรื่องอนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลพันนา  
ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพันนาได้ของบประมาณจากกรมส่งเสริมปก
ครองส่วนท้องถิ่น  ได้งบประมาณมาทั้งหมด  ๓๐  ล้านบาทครับ  
โดยแยกไปที่บ้านหนองหอยคัน 
และบ้านงิ้ว  ๗-๘  ล้านบาท  
คงจะเหลือที่ของตำบลพันนาทั้งนั้นเป็นนอกเขต  คือ 

 
 



 

 
 
 

/โครงการก่อสร้าง... 
 
 
 
 

-๑๒- 
 

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พันนา-บึงคำอ้อ-คำเม็ก-เหล่าใหญ่  
งบประมาณ  ๙,๘๔๑,๐๐๐  บาท  

๒. โครงการขุดลอกบึงคำอ้อ  งบประมาณ  ๗,๙๕๔,๐๐๐  บาท    
๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่บึงคำอ้อ  งบประมาณ   

๓,๘๔๐,๐๐๐  บาท   
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ ๑๐  งบประมาณ    

๔๙๒,๐๐๐  บาท   
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบอุทกภัย  

ตามหลักการแล้วเราก็เคยขอไปครั้งหนึ่งแล้วที่เราทำกิจการนอกเขต 
รวมเป็น ๕  
โครงการและถนนเส้นจากร้านค้ายังข้ึนเป็นเขตของตำบลทรายมูลอยู่ตอนนี้
อยู่ในช่วงดำเนินการขอคืน แต่ติดอยู่ในช่วงการระบาดของโรควิด ๑๙  
วันนี้จะมีชัดเจนในเรื่องของผู้รับเหมาว่าจะได้บริษัทไหน  
และจะลงมือทำในอีกไม่นาน  ซึ่งเราจะต้องขออนุมัติทางสภา ฯ ก่อน  
จึงจะสามารถทำกิจการนอกเขตได้   
เสร็จแล้วเราต้องส่งสำเนารายงานการประชุมสภา ฯ 
ในวันนี้ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  เขาก็จะเปิดสภาฯ 
เหมือนกันเพ่ือรับรองการทำกิจการนอกเขตของเทศบาลตำบลพันนาครับ   
งบประมาณท่ีตำบลพันนาได้รับประมาณ  ๒๒  ล้านบาท   
ฝากทางสภาเทศบาลตำบลพันนาอนุมัติด้วย และผมขอให้ท่านไกรทอง  
นามกาสา  เลขานุการสภา ฯ แจ้งระเบียบ/กฎหมาย  ขอขอบคุณครับ   

นายไกรทอง  นามกาสา  ผมขอแจ้งเรื่องระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขต  ตาม 
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  
    พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๗ ทวิ  เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขตเม่ือ  



 

(๑) การนั้นจำเป็นต้องทำ  
และเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขต
ของตน 
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  คณะกรรมการสุขาภิบาล  
สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  และ 
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่  มท 
๐๘๐๔.๓/ว  ๐๓๑๕  ลงวันที ่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 
 
 

/นายธีระวัฒน์... 
 
 
 
 

-๑๓- 
 
นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภา ฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภา ฯ                      เพ่ิมเติมหรือไม่  เรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 
นายยุทธภูมิ  มีเพียร                เรียนท่านประธานสภา ฯ นายกเทศมนตรี 

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมนายยุทธภูมิ  มีเพียร  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  ครับ 
ในฐานะผมดูแลการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลพันนา  
จึงได้จัดการประชุมเรื่องการทำกิจการนอกเขต  
ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภา ฯ ทั้งสองเขต จึงเรียกประชุมสภา ฯ  
ทั้งสองเขตครับ ขอบคุณครับ 

นายไกรทอง  นามกาสา            เรียนท่านนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารแลสมาชิกสภา ฯ ทุก 
         ท่านครับ  ผมนายไกรทอง  นามกาสา  ปลัดเทศบาลตำบลพันนา  ผมขอ   
         อนุญาตเพิ่มเติมจากท่านยุทธภูมิ  มีเพียร  ในเรื่องของการทำกิจการนอก  
         เขต  ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ครับ ในส่วนของบึงคำอ้อ ทางกรมทรัพยากรน้ำ 
         ได้โอนให้กับทาง  ทต. พันนา ครับ  จึงเป็นพื้นที่ของ ทต.พันนา  ทั้ง 
         ประชาชนก็เป็นคนของตำบลพันนา  ทางกรมส่งเสริม ฯ ได้จัดสรร 



 

งบประมาณในส่วนของขุดลอกและถนนคอนกรีตเพ่ือผลประโยชน์ของประช
าชนตำบลพันนา แต่ปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องของแนวเขตยังมี 

                                        อยู่  ยังไม่ได้แก้ไขอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองจึงต้องขอให้ถูกต้อง เข้าสภา ฯ  
                                        อบต. ทรายมูล ในเรื่องขุดลอก เพื่อไม่ให้มีปัญหาจึงได้ขอกับทางสภา ฯ  
                                        ให้ทางสภา ฯ เห็นชอบ  เพ่ือให้ประชาชนให้เกิดประโยชน์ในการบริการ 
                                        สาธารณะ ขอขอบคุณครับ 
นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมหรือไม่ครับ  
ประธานสภา ฯ                      ถ้าไม่มีผมจะขอมติในระเบียบวาระท่ี ๔  ครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบทำ 

         กิจการนอกเขตตามโครงการงบอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ  พ.ศ.  
         ๒๕๖๓  ของเทศบาลตำบลพันนา ขอความกรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ        ๑๑   เสียง 
                                         ไมเ่ห็นชอบ       ๐   เสยีง 
                                        งดออกเสียง      ๑   เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕                 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           ครับ  เรียนเชิญ นายสถิตย์  โสมศรีแพง ครับ 
ประธานสภา ฯ 
 
 

 
 

/นายสถิตย์... 
 
 
 
 
 

-๑๔- 
 
นายสถิตย์  โสมศรีแพง             ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภา ฯ เขต ๒               คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านครับ  ผมนายสถิตย์  โสมศรีแพง  
                                        สมาชิกสภา ฯ  เขต  ๒  ครับ  เรื่องแรกเป็นเรื่องการทำร่องระบายน้ำเชื่อม 
                                        กับถนนใหญ่  แล้วร่องระบายน้ำฝั่งบ้านเมืองทองยังติดขัดอยู่ทำให้ไม่มีที่ 
                                        ระบายน้ำจึงอยากให้ทางท่านผู้บริหารช่วยดูแลด้วยครับ เรื่องที่สอง  การโอน 
                                        ลดโอนเพิ่ม  ก็มีการโอนลดโอนเพิ่มอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเรื่องทำหลังคาท่ีผม 
                                        เคยเสนอไปก็อยากให้โอนมาทำให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 



 

นายสนั่น  ชินมา                    เรียนท่านประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ ทุก 
                  นายกเทศมนตรี                      ท่านผมนายสนั่น  ชินมา  นายกเทศมนตรีตำบลพันนาครับ  เรื่องวางท่อคง 
                                                           จะได้ทำครับ  แต่มีชาวบ้านไปบอกว่าเทศบาลจะทำเอง  จึงไม่ได้ทำนั้น  คง 
                                                           จะไม่เป็นไร เพราะทางเราก็มีรถท่ีจะวางท่อสักสองท่อนก่อน  

ผมจะแจ้งกับทางกองช่างวันนี้เลย  ทางวิศวะจึงให้ทางเทศบาลทำเลย 
ถ้ารถไม่มีก็ให้ติดต่อไปได้เลย ครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมครับ  เชิญครับ 
ประธานสภา ฯ 
นายศิวกร   คำตานิตย์              ขอขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภา ฯ นายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภา ฯ  เขต  ๑              ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 

                                                            ผมนายศิวกร  คำตานิตย์  สมาชิกสภา ฯ  เขต  ๑  
อยากจะนำเรียนท่านประธานสภา ฯ ครับ 
ต้องขอขอบคุณไปยังคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  
ที่เห็นความสำคัญกับการทำกิจการนอกเขต  
และมองเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนชาวบ้านพันนา  
ต้องขอขอบคุณครับ  และเรื่องของแนวเขต  ท่านได้ดำเนินการไปตั้งแต่ ปี 
๒๕๕๒  เรื่องยังเงียบอยู่  ตอนนี้จึงได้เริ่มใหม่เม่ือวันที่  ๒๔  เมษายน 
๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  ผมได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน 
ได้พบกับท่านปลัดอำเภอครับ  
จึงได้ติดตามและสอบถามเรื่องการจัดทำแนวเขต  ท่านก็ได้ตอบกลับมาว่า  
ไม่ได้เงียบหายและดำเนินการอยู่และได้คุยกับช่างทางตำบลทรายมูลอยู่บ่อย 
ๆ และยังได้บอกว่าให้ใจเย็น ๆ แต่ระหว่างตำบลพันนา – ตำบลทรายมูล  
ชัดเจนไปแล้ว แต่ทางตำบลทรายมูลยังไม่ชัดเจนในหลาย ๆ เรื่องอยู่ ครับ 
ที่ผมกล่าวมานี้คือการชี้แจงจากท่านปลัดอำเภอสว่างแดนดินครับ  
อยากฝากผ่านท่านประธานสภา ฯ ไปยังท่านปลัด ครับ ขอขอบคุณครับ 

                   นายธีระวัฒน ์ สาระบุตร           ขอขอบคุณครับ  เรียนเชิญนายสง่า  สุดแสง สมาชิก 
ประธานสภา ฯ                       สภา ฯ เขต ๒  เชิญครับ   

 
 
 
 

/นายสง่า... 
 
 
 

-๑๕- 



 

 
นายสง่า  สุดแสง                     เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ  เขต  ๒              และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านครับ  ผมนายสง่า  สุดแสง  สมาชิกสภา ฯ เขต  

๒  ผมมีเรื่องจะสอบถามไปยังท่านประธานสภา ฯ ไปยังท่านผู้บริหารครับ 
ศูนย์เด็กสามหนองสามัคคีของเราตอนนี้ต้นไม้ได้ปกคลุมหนามากขึ้นครับ 
จึงอยากขอความอนุเคราะห์ให้ไปตัดให้ด้วยครับ  
และขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้งบประมาณฯ 
มาบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้กับทางหมู่บ้านของเรา  
ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นครับ ขอขบคุณครับ  

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร            เรียนเชิญท่านสนอง  สินอยู่  ครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ                     
นายสนอง  สินอยู่                    เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ เขต  ๒               และสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านครับ  ผมนายสนอง  สินอยู่   สมาชิกสภา ฯ 

เขต  ๒  ครับ 
ผมมีเรื่องที่จะพูดอยู่สองเรื่องคือผมได้พูดกับผู้รับเหมาเรื่องถนน  
ผมก็อยากจะฝากไปถึงท่านนายกเทศมนตรีด้วยครับว่าถนนเส้นทาง 
เข้าบ้านถ่อนนั้นลำบากมากครับ   ถนนคอนกรีตแตกร้าวจำนวนมากครับ 
ทำให้การจราจรลำบาก  และเรื่องท่ีสองคือ เรื่องไฟฟ้า  
ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าเรื่องเป็นอย่างไรบ้าง  
เวลาใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่นาของประชาชนแถวหมู่บ้านไม่พอใช้ครับ  
เกิดไฟฟ้าติดขัดครับ  ขอขอบคุณครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           รับทราบ เรียนเชิญท่านมานิต  มะโนมัย  สมาชิกสภา ฯ   
ประธานสภา ฯ                       เขต  ๑  ครับ  เชิญครับ 
นายมานิต  มะโนมัย                เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  
สมาชิกสภา ฯ เขต  ๑              คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านครับ ผมนายมานิต  มะโนมัย 

สมาชิกสภา ฯ เขต  ๑  ครับ  
ผมมีเรื่องที่จะเรียนถามไปยังท่านคณะผู้บริหาร   
ช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

                                         ถ้ามีการจัดงานศพในเขตเทศบาลตำบลพันนาท่านมีมาตรการรับมืออย่างไร 
เพราะงานศพเป็นการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก  ขอบคุณครับ 

นายไกรทอง  นามกาสา            เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
                   ปลัดเทศบาล                         และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนาทุกท่านครับ ผมนายไกรทองนามกาสา  

ปลัดเทศบาลตำบลพันนา  ครับ 
กรณีเรื่องผู้เสียชีวิตจะมีแผนป้องกันของกองสาธารณสุขครับ  เช่น  
ถ้ามีงานศพกองสาธารณสุขจะออกไปให้คำแนะนำกับทางผู้จัดงานเพ่ือป้องกั
นโรคไวรัสโคโรนา 2019  และการดูแล 



 

 
 

  
 
 

/แขกท่ีมาร่วมงาน... 
                   
 
 
 

   -๑๖- 
 

                                                           แขกท่ีมาร่วมงาน ก่อนเข้าไปในพ้ืนที่จัดงาน เช่น  เครื่องวัดอุณหภูมิ  เจลล้าง  
                                                           มือประจำจุดต่างๆ  และคนที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต้องกักตัวทุกคนครับ   
                                                           ขอบคุณครับ 
                                                            เรื่องคำสั่งการก็มีหลายฉบับเช่นกันครับ  เช่น  เรื่องการรณรงค์  

การจัดซื้อเจลล้างมือ  และการตั้งด่านอยู่เวรการตรวจโรคประจำจุดต่าง ๆ 
ในเขตเทศบาลตำบลพันนา  
และเราก็ได้จัดซื้อเจลล้างมือให้กับทุกหมู่บ้านซึ่งได้งบประมาณนี้จากกรมส่งเ
สริมปกครองส่วนท้องถิ่น  และผลิตหน้ากากอนามัย  งบประมาณชิ้นละ 
๔.๕๐  บาท 
แต่ไม่เพียงพอจึงได้โอนงบประมาณเพ่ิมจากเทศบาลตำบลพันนา  
เพ่ือซื้อผ้าและอุปกรณ์การจัดทำหน้ากากเพ่ือแจกจ่ายให้กับทุกครัวเรือนในเ
ขตเทศบาลตำบลพันนา  และล่าสุดทาง อบจ. 
สกลนครได้นำเจลล้างมือมาแจกกับทุกหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลพันนาครัวเ
รือนละ  ๑  ขวด ครับ  ขอบคุณครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           ขอขอบคุณนายไกรทอง  นามกาสา ปลัดเทศบาลตำบลพันนา 
ประธานสภา ฯ                       ลำดับต่อไปเรียนเชิญนายศิวกร  คำตานิตย์  สมาชิกสภา ฯ   เขต ๑  
                                         เชิญครับ 
นายศิวกร  คำตานิตย์               เรียนท่านประธานสภา ฯ นายกเทศมนตรีตำบลพันนา   
สมาชิกสภา ฯ  เขต  ๑             คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนาทุกท่าน                

                                                           ผมนายศิวกร  คำตานิตย์  สมาชิกสภา ฯ เขต  ๑  มีเรื่องอยากเรียนถามผ่าน 
                                          ท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร ถึงท่านนายกเทศมนตรีตำบล 
                                                            พันนา 

คือเรื่องการดำเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบัญญัติว่าตอนนี้ทางคณะผู้
บริหารได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว  เราได้จัดทำโครงการมากี่โครงการแล้ว 



 

หรืออย่างไร  ก็อยากจะเรียนถามท่านนายก ฯ ครับ  
เรื่องท่ีสองท่านนายกได้ฝากเรื่องไว้ในช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓  
ในเรื่องการดำเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานที่ท่านได้ให้กับทางสมาชิกสภา ฯ  
ที่ท่านได้โอนงบประมาณคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
โครงการถนนลูกรังพันนา-เหล่าเฒ่าเมี่ยง  
ชาวบ้านก็ได้สอบถามแต่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรได้แค่บอกให้ใจเย็น ๆ ไว้ก่อน   
และเรื่องที่สามในเรื่องวาระการประชุมครับ  

                                         ไดส้อบถามไปว่าตอนนี้มีการร้องเรียนท้องถิ่นหรือสำนักงาน   
                                         ท่านมานิต  มะโนมัย  ยังยืนยันมาหรือไม่  

ฝากเรียนถามไปยังท่านประธานสภา ฯ  ไปยังท่านปลัด   ขอบคุณครับ 
นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           ขอบคุณครับ  เรียนเชิญท่านสนั่น  ชินมา  นายกเทศมนตรีตำบล 
ประธานสภา ฯ                       พันนาชี้แจงครับ  เรียนเชิญครับ 

 
 
 
 

/นายสนั่น... 
 
 
 

-๑๗- 
 

นายสนั่น  ชินมา                    เรียนท่านประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนาทุกท่านครับ  ผมนายสนั่น  ชินมา  
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา  เรื่องร้องเรียนเรื่องที่สาม ตำบลพันนาไม่มีครับ  
ยังไม่ชัดเจนอาจจะได้แก้ไขครับ  โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านพันนา – บึงคำอ้อ   
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านเมืองทอง  
โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกบ้านโมน  
บ้านเมืองทองดำเนินการเรียบร้อย แล้ว  
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำตานา   
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านถ่อนตรงเส้นถนนสามแยก   
โครงการถนนลูกรังบ้านพันนานคร – หนองนกเขียน   
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเมืองทองของท่าน สท. วิลัย จะดันพงษ ์  
โครงการถนนลูกรังบ้านโมนของท่านนวลจันทร์ พงศ์สิทธิศักดิ์   
โครงการบ้านถ่อนของท่านสนองสินอยู่  และท่านจิตติ  สุมาลัย 



 

ที่ปรึกษานายก ฯ  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยคแล้ว  
โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้แก่  
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านพันนานคร  หมู่ที่  ๑๒   
โครงการขยายถนนคสล. บ้านถ่อน  
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านพันนาเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ด
ำเนินการเส้น   โครงการที่ยังไม่ได้ 

 ดำเนินการได้แก่  โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคำตานา  จำนวน  
๓๘๕,๐๐๐  บาท  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ศูนยโ์อท็อป  ของท่านสมยศ  
คำตานิตย์  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  โครงการก่อสร้างถนนคสล. 

                                        บ้านพันนา-เหล่าเฒ่าเมี่ยง  จำนวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  โครงการของบ้านแย้  
๒๓๑,๐๐๐  บาท   โครงการบ้านหนองหอยคัน จำนวน  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองไผ่ยาว จำนวน 
๗๖,๐๐๐ บาท  
และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันนา  
จำนวน  ๑๓๒,๐๐๐  บาท  และยังไม่ได้ดำเนินอยู่ที่  ๗  โครงการครับ  
หวังว่าเดือนหน้าคงจะดำเนินการเกือบทั้งหมดครับ       ขอบคุณครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           ขอบคุณครับ  เรียนเชิญ นายชัยวัฒน์  หอมสร้อย สมาชิก 
ประธานสภา ฯ                      สภา ฯ เขต ๑ ครับ เรียนเชิญครับ 
นายชัยวัฒน์  หอมสร้อย           เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  
สมาชิกสภา ฯ เขต  ๑              คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านครับ  ผมนายชัยวัฒน์  หอมสร้อย  
                                        สมาชิกสภา ฯ  เขต  ๑  ครับ อยากจะขอเรียนถามผ่านไปยัง 

                                                           ท่านปลัดเทศบาลครับ  เรื่องกฎหมายคือที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบล 
                                         พันนาเรา  ทางเทศบาลเราเป็นผู้ดูแล  แต่หน่วยงานกรมสหกรณ์ ฯ ให้ทำ 

 
 
 
 
 

 /สัญญาเช่า... 
              
 

   -๑๘- 
 

  สัญญาเช่าที่สาธารณะ หรือไม่ครับ  เรื่องท่ีสองครับ เกี่ยวกับพื้นท่ีเขต  ๑   
                                                           เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 

มีรถบรรทุกหนักวิ่งตลอดจึงทำให้รางระบายน้ำที่เป็นฝาเหล็กชำรุดครับ  



 

จึงขอเรียนถามผ่านไปยังคณะท่านผู้บริหารช่วยพิจารณาเรื่องรางระบายน้ำฝ
าเหล็กด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           รับทราบครับ  เรียนเชิญนายไกรทอง  นามกาสา  ปลัดเทศบาล 
ประธานสภา ฯ                      ตำบลพันนา ชี้แจงในเรื่องนี้ครับ  เชิญครับ 
นายไกรทอง  นามกาสา            เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  

                   ปลัดเทศบาล ฯ                      คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ  เทศบาลตำบลพันนาทุกท่านครับ  
ผมนายไกรทอง  นามกาสา  ปลัดเทศบาลตำบลพันนา  
ผมขอชี้แจงเรื่องที่สาธารณะครับ 
กฎหมายให้ทางท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลแต่ไม่มีหน้าที่ให้ใครเช่า  
ในเรื่องของการเช่าที่สาธารณะต้องเป็นหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ฯ 
เพราะไม่ใช่ที่ดินของเทศบาล ถ้าเป็นที่ดินของเทศบาลก็สามารถให้เช่าได้  
ถ้าเป็นที่สาธารณะที่ต้องใช้ร่วมกัน  
ถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะเข้าไปใช้ส่วนตัวก็ต้องทำเรื่องไปถึงกระทรวงมหาดไทย
ครับ  เรามีหน้าที่แค่ดูแลไม่ให้มีผู้มาบุก 

  รุกพ้ืนที่สาธารณะครับ  
จะทำอะไรในพ้ืนที่สาธารณะจะต้องขอนุญาตทุกอย่างครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           รับทราบครับ  เรียนเชิญนายยุทธภูมิ  มีเพียร  
ประธานสภา ฯ                      รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา อภิปรายเพ่ิมเติมครับ  เชิญครับ 
นายยุทธภูมิ  มีเพียร                เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  
รองนายกเทศมนตรี                 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ  เทศบาลตำบลพันนาทุกท่านครับ   

                                                           ผมนายยุทธภูมิ  มีเพียร  รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  
ผมขอตอบคำถามของท่านชัยวัฒน์  หอมสร้อย  สมาชิกสภา ฯ  เขต  ๑ 
เรื่องฝาเหล็กรางระบายน้ำผมได้พูดคุยแล้ว 
ผมอยากฝากท่านปลัดดูแลเรื่องเหล็กให้หนาขึ้นอีกหน่อยครับ  
เพ่ือที่จะให้เหล็กไม่ชำรุดบ่อยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           เรียนเชิญท่านศิวกร  คำตานิตย์  สมาชิกสภา ฯ  
ประธานสภา ฯ                      เขต  ๑  อภิปรายครับ เชญิครับ 
นายศิวกร  คำตานิตย์              ขอบคุณครับ  เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา ฯ  เขต  ๑             ตำบลพันนา  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนาทุกท่านครับ  

ผมนายศิวกร  คำตานิตย์  สมาชิกสภา ฯ  เขต  ๑  ผมมีเรื่องอยากปรึกษา  
เรื่องของประชาชนในเขตพ้ืนที่ในเรื่องล้อมรั้วครับ 
ผมเห็นหนึ่งจุดเส้นทางพันนา – บึงคำอ้อ  
รู้สึกว่าจะติดถนนเข้ามาเยอะพอสมควรจึงอยากมานำ 

 
 
 



 

 
 
 

/เรียนปรึกษา... 
 

 
-๑๙- 

 
 เรียนปรึกษามายังท่านประธานสภา ฯ ไปยังท่านปลัดคณะผู้บริหารครับ  
ว่ามีแนวทางการดำเนินอย่างไร  
ในเรื่องของกฎหมายเพ่ือเพ่ิมเป็นความรู้เรื่องนี้ด้วยจึงอยากให้ชี้แจงครับ  
ขอขอบคุณครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  ได้ชี้แจงครับ  เรียน 
ประธานสภา ฯ                      เชิญครับ 
นายสนั่น  ชินมา                    เรียนท่านประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี                     ตำบลพันนาทุกท่านครับ ผมนายสนั่น  ชินมา  นายกเทศมนตรีตำบลพันนา 
                                        ขอตอบคำถามท่านศิวกร  คำตานิตย์  สมาชิกสภา ฯ  เขต  ๑  ให้ท่าน 
                                        ปลัดเทศบาลได้นำเรียนพูดคุยกับท่านนิติกรครับ  ขอบคุณครับ 
นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           ขอขอบคุณครับ  เรียนเชิญ นางนวลจันทร์  พงศ์สิทธิศักดิ์  ได้ 
ประธานสภา ฯ                      อภิปราย  เรียนเชิญครับ 
นางนวลจันทร์  พงศ์สิทธิศักดิ์     เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  
สมาชิกสภา ฯ เขต ๒               คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ  เทศบาลตำบลพันนาทุกท่านค่ะ ดิฉัน 
                                        นางนวลจันทร์  พงศ์สิทธิศักด์ิ  สมาชิกสภา ฯ เขต  ๒  อยากฝากถึงท่าน 
                                        

คณะผู้บริหารค่ะว่าชาวบ้านก็ขอขอบคุณท่ีทำถนนเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในก
ารจราจรค่ะ  แต่เรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องท่อฝาเหล็กมีความเสียหายบ่อยครั้ง  
จึงมีความคิดเห็นว่าจะนำดินไปถมปิดรูค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องที่สอง
ค่ะ  ดิฉันยังสงสัยอยู่ว่าตอนนี้ทางโรงเรียนปิดการเรียนเยอะ 

                                        ดิฉันอยากทราบว่าทางเราได้โอน ฯ เงินค่าอาหารกลางวันให้ทุกโรงเรียนแล้ว 
            หรือยัง  หรือมีการดำเนินการอย่างไรค่ะ  เรื่องที่สามแจ้งเพ่ือทราบ   
             ดิฉันในนามประธานสตรี ฯ เทศบาลตำบลพันนา  ได้รับผ้าหน้ากากอนามัย 
            มาช่วยเย็บจำนวน  ๑,๐๐๐  ชิ้น  ของตำบลพันนาอยากฝากช่วยบอก 
            ให้ด้วยว่าไม่มีค่าตอบแทน  ขอขอบคุณค่ะ 
นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           รับทราบครับเรียนเชิญท่านสนั่น  ชินมา  นายกเทศมนตรีตำบล 
ประธานสภา ฯ                      พันนาได้ชี้แจงครับ  เรียนเชิญครับ 
นายสนั่น  ชินมา                     เรื่องอาหารกลางวัน เราได้คุยกันในท่ีประชุมคณะผู้อำนวยการ 



 

                   นายกเทศมนตรี                      โรงเรียนทั้ง ๕  โรงเรียน  
รับเงินจากเทศบาลไปแล้วจะเอางวดต่อไปทางโรงเรียนต้องทำรายละเอียดม
าแลกใหม่เป็นการส่งใช้เงินเก่าครับ  และอีกเรื่องคือช่วงปิดเทอม 
ประกาศเปิดเทอมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  
ทางเราก็ยังไม่ทราบว่าทางโรงเรียนจะทำอาหารกลางวันออกมาในรูปแบบไ
หนครับ  อยากให้ไปพูดคุยกับกองการศึกษาและท่านปลัดได้ครับ 
ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 

 /นายธีระวัฒน์... 
             
 

    -๒๐- 
 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร            ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลพันนาครับ  เรียนเชิญ      
ประธานสภา  ฯ                      นายยุทธภูมิ  มีเพียร  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  เรียนเชิญครับ 
นายยุทธภูมิ  มีเพียร                 เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  

 รองนายกเทศมนตรี                  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ  เทศบาลตำบลพันนาทุกท่านครับ 
                                                            ผมนายยทุธภูมิ  มีเพียร  รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  

ขอตอบคำถามเรื่องฝาท่อเหล็กครับ  ผมสั่งงานป้องกัน 
ฯไปสอบถามแล้วครับจึงได้คำตอบว่าไม่ให้ปิดท่อจึงได้ปล่อย  
และได้ซ่อมแซมไปเรื่อย ๆ  
และตรงท่ีชำรุดผมก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่แล้ว  ขอขอบคุณครับ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร           ขอขอบคุณครับ  เรียนเชิญ นางนวลจันทร์  พงศ์สิทธิศักดิ์  ได้ 
ประธานสภา ฯ                       อภิปรายเพิ่มเติมครับ  เรียนเชิญครับ 
นางนวลจันทร์  พงศ์สิทธิศักดิ์      เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลพันนา  
สมาชิกสภา ฯ เขต ๒                คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ  เทศบาลตำบลพันนาทุกท่านค่ะ   ดิฉัน 
                                         นางนวลจันทร์  พงศ์สิทธิศักดิ์  สมาชิกสภา ฯ เขต  ๒  ค่ะดิฉันขอขอบคุณ 

                                                            ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลพันนาค่ะ ที่อำนวยความสะดวกให้ค่ะ  ดิฉัน 
  ในนามตัวแทนเขต ๒  

ถ้ามีการประชาคมดิฉันก็อยากจะเสนอปัญหาที่สี่แยกบ้านแย้ 
ถึงทางโค้งน้ำท่วมขังและเห็นได้ว่าร่องระบายน้ำนั้นต่ำทำให้น้ำเต็มเร็ว  



 

ถ้าเป็นไปได้ดิฉันก็อยากให้พิจารณายกข้ึนในระดับสูง                                                                                                                                                                                      
ขอขอบคุณค่ะ 

นายธีระวัฒน์  สาระบุตร          มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ (ไม่มี)  บัดนี้ได้ 
                  ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ฯ 

 ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนามาครบตามระเบียบวาระการปร
ะ ชุ ม แ ล้ ว   ผ ม ข อ ข อ บ คุ ณ ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล  
แล ะคณ ะผู้ บ ริห ารทุ ก ท่ าน ที่ ให้ เกี ย รติ ม าป ระชุ ม สภ า ฯ  ค รั้ งนี้   
สำหรับการประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  ขอปิดประชุม   

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
  ลงชื่อ   ไกรทอง  นามกาสา ผู้จดบันทึกการประชุม 
   (นายไกรทอง  นามกาสา) 
      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพันนา 
 
 
  ลงชื่อ   ธีระวัฒน์  สาระบุตร ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายธีระวัฒน์  สาระบุตร) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลพันนา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 


