
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2562 

เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

                                                     
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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7 
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ผู้มาประชุม 
นายทนงศักดิ์     พุทธมาตย์ 
นางสาวภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า 
นางเทวี           นุ่นสวัสดิ์ 
นายพกรชัย      สมแสน 
นายนราศักดิ์    สุทธิโคตร 
นายเดชาคาร    พรหมพินิจ 
นางชวนพิศ    เทศรุ่งเรือง 
นายชุมพล       พุฒพันธ์ 
นายทวีศิลป์     สุดเสน่ห์ 

 
ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภา 

 
ทนงศักดิ์   พุทธมาตย์ 
ภิทธไสว    ตู้ไม้ป่า 
เทวี          นุ่นสวสัดิ์ 
พกรชัย       สมแสน 
นราศักดิ์    สุทธิโคตร 
เดชาคาร    พรหมพินิจ 
ชวนพิศ    เทศรุ่งเรือง 
ชุมพล       พุฒพันธ์ 
ทวีศิลป์     สุดเสน่ห์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 
2 
3 

นายสุวิทย์       สื่อกลาง 
นายภาณุพงศ์  จัดแจง 
นางนุวงศ์รัตน์  กิจเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ลา 
ลา 
ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายธานีวัฒน์   โมราราษฎร ์
นายนเรศ       กิณเรศ 
นายปราโมทย์   แก้วก่า 
นางกุลประภา  ศรีสอาด 
นางวัลลภา       ทิพสิงห์ 
นางสาวณัฐชยา     เฉลิมชัย 
นางสุวัจนา      โมราราษฎร์
นายแสงทอง     อินธิแสง 
นายสาคร       มุงธิสาร 
นางสาวนาตยา     ชาตะรักษ์ 
นางสาวตริยาภรณ์   กางทอง 
นางสาวภัทร์ชนม์   ขันธ์พัฒน์ 
นายเอกชัย       มณีวรรณ 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
ผู้อำนวยการกองคลัง 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
เจ้าพนักงานธุรชำนาญงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ธานีวัฒน์   โมราราษฎร์ 
นเรศ       กิณเรศ 
ปราโมทย์  แก้วก่า 
กุลประภา  ศรีสอาด 
วัลลภา     ทิพสิงห์ 
ณัฐชยา     เฉลิมชัย 
สุวัจนา      โมราราษฎร ์
แสงทอง   อินธิแสง 
สาคร       มุงธิสาร 
นาตยา     ชาตะรักษ์ 
ตริยาภรณ์   กางทอง 
ภัทร์ชนม์ ขันธ์พัฒน์ 
เอกชัย     มณีวรรณ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00   น. 

  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาได้เชิญ
สมาชิกสภาเข้าที่ประชุม  โดยนายทนงศักดิ์    พุทธมาตย์  ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานในที่ประชุม   
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ 
ประธาน -   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม การประชุมในวันนี้เป็น 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันนี้มีสมาชิกมาประชุม   

8 คน ถือว่ามาครบองค์ประชุมกระผมขอเปิดการประชุม สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้ง       
ให้ทราบไม่มี นะครับ ขอผ่านไประเบียบวาระท่ี 2  

ที่ประชุม -   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธาน - การประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 2562เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูรายงานการประชุม      

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความใดหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล     ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 และ รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน -  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระท่ี 2 ตามที่สภา 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณ 2563 และที่ ประชุมเห็นชอบให้ส่ งร่างเทศบัญญั ติดั งกล่าวให้
คณะกรรมการ     แปรญัตติ ฯ พิจารณา นั้น   บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ นำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาฯ 

น.ส.ภิทธไสว ตู้ไม้ป่า - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นางสาวภิทธไสว ตู้ไม้ป่า ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖3  
ตามที่สภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้กำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติ ฯ ต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 14–๑6 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
ซึ่งผลปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม มายื่นเสนอคำแปรญัตติ ฯ ภายใน
ระยะที่กำหนด จำนวน  1  ราย  
 บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3  เมื่อที่ ๑9  สิงหาคม  ๒๕๖2 ณ  ห้องกิจการ
สภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เสร็จเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการแปรญัตติ  ต่อสภาเทศบาล
ตำบลพรรณานิคม รายละเอียดดังนี้ 

                             คำเสนอแปรญัตติของ นายชุมพล  พุฒพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
  1.ขอปรับลดงบประมาณ  สำนักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่ นของ
ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 400,000.-บาท ขอปรับลด 
จำนวนเงิน  235,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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  2.ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
  1. กองช่าง แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 
6 บ้านโคกสุวรรณ ความยาว 137 เมตร จำนวนเงิน 35,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางเปลี่ยวชาวบ้านเกรงว่าไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 
  2. กองช่าง แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการขยายเขตประปา เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการ
ประปาส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตประปา ซอยมิตรไมตรี หมู่ที่ 6 บ้านโคกสุวรรณ 
ความยาวรวม 419.00 เมตร จำนวนเงิน 200,000. -บาท (สองแสนบาทถ้วน)  เนื่องจาก
ชาวบ้าน   ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมีความเดือนร้อนเพราะยังไม่มีน้ำประปาใช้  ซึ่งผลการ
พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  -เห็นชอบ 3 เสียง  
  -งดออกเสียง ไม่มี  
 จึงถือว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖3 ได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
ที่ได้จัดส่งให้สภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม ค่ะ   

ประธาน -  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่  หากไม่มีผมขอเชิญเลขานุการสภา ไดช้ี้แจงระเบียบ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 
เลขานุการฯ -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายทวีศิลป์  สุดเสน่ห์ เลขานุการสภาเทศบาล ตาม 
(นายทวีศิลป์  สุดเสน่ห์)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองให้ปรึกษา
เรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อใด
แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงมตินั้น 

   ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือ
บกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้น อีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับ   
ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา
จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสาม
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันนัด ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

                          ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านัน้ 
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ประธาน -  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  ด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ร่างเดิม  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือออกเสียง  
ประธาน -   สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  2563 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบกับคำแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง 
ประธาน -  สมาชิกท่านใดเห็นว่า ไม่เห็นชอบกับคำแปรญัตติ โปรดยกมือ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   
มติที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือออกเสียง 
ประธาน - สรุปมติที่ประชุมเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ ฯ จำนวน  7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)    

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน - ต่อไปเป็นการประชุมในวาระท่ี 3 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)    
เลขานุการฯ -  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายทวีศิลป์  สุดเสน่ห์ เลขานุการสภาเทศบาลตาม 
(นายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย    
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร   

            ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
ประธาน -  ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลตราเป็นเทศบัญญัติ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 7 เสียง  
 - งดเสียง 1 เสียง 
ประธาน -  สมาชิกท่านใดเห็นว่า  ไมเ่ห็นชอบให้เทศบาลตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  ประจำปีงบประมาณ  2563  โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือออกเสียง 
ประธาน - สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้เทศบาลตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  งบประมาณ  2563 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  หลังจากนี้ก็จะได้เสนอ

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณา  ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน - เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป คือ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  งบประมาณ 2562  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายกเทศมนตรี -  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล 
(นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์) พรรณานิคมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้ง 
  จ่ายเป็น รายการกระผมนายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล  
  พรรณานิคมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไป  
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
  เนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณ  2562 ในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้  และจาก  
  การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า            
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  ยังมีเงินเหลือจ่ายซึ่งหากให้ตกเป็นเงินสะสมไปอาจทำให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบล 
  พรรณานิคม  ขาดโอกาสที่จะได้รับการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที  อีกทั้ง 
  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลพรรณานิคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้นำเสนอ 
  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่ โดยอาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร  
                     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4      

ข้อ 27  มาเพ่ือพิจารณา ดังนี้    
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข มี ความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมี ไม่
เพียงพอ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
โอนลด  
        แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท และบัญชีโอนครั้งที่ 5/2562 
จำนวนเงิน  115,500 บาท คงเหลือก่อนโอน 168,320  บาท  ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้  
19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน 149,320 บาท  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
        แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน  2 เครื่อง ๆ 
ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  พร้อมใบมดี  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

                   ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธาน -       สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามหรือไม่ หากไมม่ีผมจะขอมติจากที ่
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี            
                    งบประมาณ 2562 จำนวน 19,000 บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามโครงการที่

นายกเทศมนตรีได้ชี้แจง โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  - อนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 19,000 บาท 

ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธาน  -      สมาชิกสภาท่านใด ไม่อนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 2562 จำนวน 19,000 บาท  โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม     - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยกมือออกเสียง 
ประธาน         - สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณ  2 56 2  จำนวน  1 9 ,00 0  บ าท  ด้ วยคะแนน เสี ย ง 7  เสี ย ง                   
งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน - สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุมในวาระนี้หรือไม่ ขอเชิญท่านภิทธไสว ตู้ไม้ป่า 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 
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 น.ส.ภิทธไสว ตู้ไม้ป่า   - เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวภิทธไสว ตู้ไม้ป่า รองประธานสภาเทศบาลขอ   
       ฝากท่าน ประธานถึงคณะผู้บริหาร เนื่องจากดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมาว่า     
                         บ้านนายประสิทธิ์  ศิริชัย ชุมชนมิตรไมตรี เกิดน้ำท่วมขังอยากจะขอให้เทศบาลช่วยแก้ไข 
                         ปัญหาให้ด้วย 
ประธาน - กรณีน้ำท่วมขังบ้านของนายประสิทธิ์ ศิริชัย กระผมได้ไปดูแล้ว ที่ดังกล่าวเป็นที่ต่ำการ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) แก้ไขปัญหาตรงนั้น จะต้องดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำครับ ตัวบ้านไม่สามารถยกได้ครับ 

และกระผมมีเรื่องที่จะนำเรียนขอฝากคณะผู้บริหาร คือ ร่องระบายน้ำตรงหน้าไปรษณีย์ และ 
หน้าสถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม ทั้งสองแห่งชำรุด ซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ขอให้ช่วยแก้ไข
ด้วย และถนนเส้นหลังโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมในช่วงเช้าและบ่าย จะมีผู้ปกครองมารับ-ส่ง 
บุตรหลานจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด เนื่องจากถนนสายดังกล่าวแคบไม่มีไหล่ทาง       
จึงขอให้เทศบาลนำหินลูกรังมาลงทำเป็นไหล่ทาง เพ่ือให้ถนนกว้างขึ้น ครับ  

รองนายกเทศมนตรี- เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายปราโมทย์  แก้วก่า รองนายกเทศมนตรี ขอนำเรียน 
(นายปราโมทย์ แก้วก่า) ท่านประธานทราบ กรณีร่องระบายน้ำชำรุดทั้งสองแห่ง ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้ 

เนื่องจากมีฝนตกตลอดและน้ำไหลประจำ โดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม 
ร่องระบายน้ำตรงนั้นจะมีท่อประปาอยู่สองท่อ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าท่อไหนมีน้ำและท่อไหนไม่มีน้ำ 
เทศบาลได้ประสานกับการประปาอำเภอพังโคน ขอให้มาสำรวจเพ่ือตัดท่อที่ไม่มีน้ำออก ซึ่งก็ยัง
ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด ที่บริเวณดังกล่าวนั้นท่านนายกเทศมนตรีให้นโยบายว่าจะทำ
เป็นบ่อพัก คงจะต้องรอให้หมดหน้าฝนก่อนถึงจะดำเนินการได้ครับ 

ประธาน - สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุมในวาระนี้อีกหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการประชุม  
สภาเทศบาลในวันนี้  ขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา   11.40  น. 
 

        (ลงชื่อ)                                    เลขานุการสภา/ผู้จดรายงานการประชุม 
                 (นายทวีศิลป์  สุดเสน่ห์) 

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล   ได้ตรวจ
รายงานการประชุมนี้แล้ว เมื่อวันที่...................เดือน........................................พ.ศ. 2562 

 

                              (ลงชื่อ)                                    ประธานคณะกรรมการฯ 
                                          (นายชุมพล  พุฒพันธ์) 
  

                                (ลงชื่อ)                                   กรรมการ ฯ 
                                        (นายนราศักดิ์    สุทธิโคตร) 
 

                               (ลงชื่อ                                    กรรมการ ฯ 
                                         (นายภาณุพงศ์   จัดแจง)  

  
               

        

สภาเทศบาลรับรองแล้ว 
เมื่อวันท่ี…………เดือน.............พ.ศ. 2562 

 
(นายทนงศักดิ์  พุทธมาตย์) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 



  
 


