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นายกเทศมนตรี 
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นักวิชาการตรวจสอบภายใน
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ธานีวัฒน์   โมราราษฎร์ 
นเรศ        กิณเรศ 
ปราโมทย์  แก้วก่า 
วัลลภา     ทิพสิงห์ 
กุลประภา  ศรีสอาด 
ณัฐชยา     เฉลิมชัย 
แสงทอง    อินธิแสง 
มุกดา      วงศ์หาจักร์
กฤษณะ   หลอดเณร
นาตยา     ชาตะรักษ์  
สาคร       มุงธิสาร 
เพลินตา    เพชรพรรณ
ภัทร์ชนม์   ขันธ์พัฒน์ 
ตริยาภรณ์  กางทอง 

 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาได้เชิญสมาชิ ก
สภาเข้าที่ประชุม โดยนายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ 
ประธาน - เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม การประชุมในวันนี้เป็นการ ประชุม        
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562 ในวันนี้มีสมาชิกมาประชุมครบองคป์ระชุม        
  กระผมขอเปิดการประชุม สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ ไม่มี ขอผ่านไปวาระท่ี 2 ครับ  
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ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน - การประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้

สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ หากไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาล ถือว่าที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่   
แล้ว และ รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน - 3.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการ จำนวน 8 ราย ขอเชิญท่าน 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  นายกเทศมนตรี ชี้แจง 
นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ – เรียนประธานสภาเทศบาลกระผม นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรี 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  ตำบลพรรณานิคม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เนื่องจากเทศบาลตำบล

พรรณานิคมได้ขอทำความตกลงกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เพ่ือนำเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความ
พิการ  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  (เพ่ิมเติม)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 
2558  ข้อ  89  เนื่องจากเทศบาลตำบลพรรณานิคม ไม่ได้ประมาณการรายจ่ายไว้และไม่สามารถ
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ได้ทันเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  จึงทำให้เงินที่ได้รับการ
จัดสรรดังกล่าวตกเป็นเงินสะสม  เนื่องจากเงินสะสมเป็นเงินนอกงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่
ได้รับจัดสรรดังกล่าว  ซึ่งมิใช่กิจการด้านบริการชุมชนและสังคม  กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกิจการที่บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ต้องรายงานเหตุผล
ความจำเป็นเพ่ือขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบ
อำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่  181/2548  ลง
วันที่  29 มีนาคม 2548  เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 89  โดยเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ จึงได้นำเสนอญัตติมาเพ่ือพิจารณา  ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1.1 สำนักปลัด แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  (เพ่ิมเติม)  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
จำนวน  8  คน  จำนวนเงิน  39,200  บาท(สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

  รวมขอจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวนเงิน  39,200.-บาท  (สามหม่ืนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  
        จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมเพ่ือพิจารณา 
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ประธาน - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยจะอภิปรายซักถาม หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  อภิปรายซักถาม ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้เทศบาลจ่าย 
                    ขาดเงินสะสม จำนวน 39,200  บาท(สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ 
                    ให้กับผู้พิการ ตามมติ ครม. จำนวน 8 ราย โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 7 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธาน - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบให้เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  39,200  บาท 

(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ ตามมติ ครม. จำนวน  
                    8 ราย โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือออกเสียง  
ประธาน - สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  39,200  บาท 

(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน         - 3.2 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) พ.ศ. 2562 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ – เรียนประธานสภาเทศบาลกระผม นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรี 
(นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์)  ตำบลพรรณานิคม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2562   โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่๑4) พ.ศ. 2562 มาตรา ๖๐ กำหนดให้เทศบาล
มีอำนาจตราเทศบัญญัติเพ่ือใช้บังคับในเขตเทศบาลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่เทศบาล โดยจะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ
กำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนเทศบัญญัติด้วยก็ได้ โดยจะกำหนดโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

            เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม ซึ่งเป็นเขตชุมชนโดยมีอาคาร
บ้านเรือนและประชาชนอยู่หนาแน่นซึ่งจะต้องควบคุมและจัดระเบียบ จึงเป็นการสมควรตราเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลพรรณานิคม ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท และเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวการณ์ปัจจุบัน เทศบาลตำบลพรรณานิคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรา   เทศ
บัญญัติ เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 256๒ เพ่ือการ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมเพ่ือพิจารณา 

ประธาน - นายกเทศมนตรี ก็ได้ชี้แจงเหตุผลในการเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรรณานิคม  
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  เรื่อง   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562  ก่อนที่จะ

ดำเนินการพิจารณาในวาระรับหลักการ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
นายทวีศิลป์ - เรียนประธานสภาที่เคารพผมนายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อ  
(นายทวีศิลป ์สุดเสน่ห์) บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ข้อ ๔๕ ญัตติ

ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

                           ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
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                     อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

                               ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา 
วาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

                               ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

                                เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ วาระที่ หนึ่ ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได ้

ประธาน - เลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอหารือที่ประชุมว่า สภาเทศบาลจะพิจารณา 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  ร่างเทศบัญญัติ ฯ ดังกล่าวเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 
ประธาน - เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายซักถาม 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  ขอเชิญคุณภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า 
น.ส.ภิทธไสว - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวภิทธไสว ตู้ไม้ป่า รองประธานสภาเทศบาล ตามที่ 
(น.ส.ภิทธไสว ไม้ป่า)  คณะผู้บริหารเทศบาล ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง   การรักษาความสะอาดและความเป็น    

ระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562  นั้น ดิฉันเห็นว่า เป็นเรื่องดีที่เราจะได้ออกเทศบัญญัติใช้บังคับใน
เขตเทศบาล ซึ่งดิฉันเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในเขตเทศบาลว่า ร่องระบายน้ำจะอุดตัน
ในหลาย ๆ สาย สาเหตุเพราะมีบุคคลนำขยะ หรือ เศษพลาสติก ขวดเบียร์ ขวดสุราและขยะ
หลาย ๆ อย่างนำไปทิ้งลงในร่องระบาย ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก เกิดการอุดตัน ในที่สุดก็จะส่ง
กลิ่นเหม็น เดือดร้อนเทศบาลจะต้องออกไปแก้ไข ขอบคุณค่ะ 

ประธาน - สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้อภิปรายผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิก 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  สภาเทศบาลท่านใดเห็นว่า รับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  พ.ศ.2562  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติเรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  พ.ศ.2562 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธาน - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่า ไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาด 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยกมือออกเสียง 
ประธาน - สรุปที่ประชุมเห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็น 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) ระเบียบเรียบร้อย  พ.ศ.2562  ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน - ต่อไปเป็นการชุมในวาระที่ 2 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

(นายทะนงศักดิ์ พุทธมาตย์) สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ข้อ ๔๕ วรรคสอง ในการ                         
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร 
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                     ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาท่านใด

ประสงค์จะแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ หรือไม่ ขอเชิญคุณภิทธไสว ตู้ไม้ป่า 
น.ส.ภิทธไสว - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวภิทธไสว ตู้ไม้ป่า ดิฉันขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ 
(น.ส.ภิทธไสว ไม้ป่า)  เรื่อง   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562 หน้า 7 ในบทกำหนด

โทษ โดยขอให้เพ่ิมคำว่า “ ข้อ 4 “ เข้าไป เนื่องจากดิฉันได้ตรวจสอบแล้วในบทกำหนดโทษ ข้อ 
4 ไม่มี ซึ่งเกรงว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีปัญหาในแนวทางปฏิบัติ และอาจจะเป็นช่องว่างให้
กระทำผิดได้ ขอบคุณค่ะ    

ประธาน - สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแปรญญัตติร่างเทศบัญญัติฯ อีกหรือไม ่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายทะนงศักดิ์ พุทธมาตย์) ว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่า เห็นชอบให้เพ่ิมข้อความ“ ข้อ 4“ตามที่คุณภิทธไสว ตู้ไม้ป่า 

เสนอ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ ให้เพ่ิมข้อความ“ ข้อ 4 “ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธาน - สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่า ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมข้อความ “ ข้อ 4” โปรดยกมือ 
(นายทะนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  
มติที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยกมือออกเสียง 
ประธาน - สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบ ให้เพิ่มข้อความ“ข้อ 4“ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(นายทะนงศักดิ์ พุทธมาตย์) ต่อไปเป็นการประชุในวาระท่ี 3  
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน - สำหรับการประชุมในวาระที่ 3 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง 
(นายทะนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  
นายทวีศิลป์ - เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อ  
(นายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์) บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ข้อ ๕๒ การ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้
มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

                          ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรอืไม ่
ประธาน - ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่า เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) พรรณานิคม เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562 
                      โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรรณานิคม เรื่อง การรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562  ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง      
1 เสียง 

ประธาน - สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่า ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรรณานิคม เรื่อง 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยกมือออกเสียง 
ประธาน - สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรรณานิคม เรื่อง การรักษาความ 
(นายทนงศักดิ์  พุทธมาตย์) สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 

1 เสียง  
ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธาน - สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุมในวาระนี้อีกหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

สภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม  ที่เสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการประชุมสภาในวันนี้  ขอปิด
การประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 

 
 

  (ลงชื่อ)                                        ผู้จดรายงานการประชุม 

                   (นายทวีศิลป์  สุดเสน่ห์) 
                                                          เลขานุการสภา 
 
 
              (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                      

               (นายทนงศักดิ์  พุทธมาตย์) 
       ประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

 

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

 

                                   (ลงชื่อ)                               ประธานคณะกรรมการฯ 

                                            (นายชุมพล  พุฒพันธ์) 
  

                                   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ ฯ 

                                           (นายนราศักดิ์    สุทธิโคตร) 
 

                                  (ลงชื่อ                                   กรรมการ ฯ 

                                            (นายภาณุพงศ์   จัดแจง) 

 

 

 

 



 

 

 

) 
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เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 

 
 
 

  (ลงชื่อ)                                 เลขานุการสภา/จดรายงานการประชุม 

            (นายทวีศิลป์  สุดเสน่ห์) 

                             

         (ลงชื่อ)                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

         (นายทนงศักดิ์  พุทธมาตย์) 

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

 

                                   (ลงชื่อ)                               ประธานคณะกรรมการฯ 

                                            (นายชุมพล  พุฒพันธ์) 
  

                                   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ ฯ 

                                           (นายนราศักดิ์    สุทธิโคตร) 
 

                                  (ลงชื่อ                                   กรรมการ ฯ 



                                            (นายภาณุพงศ์   จัดแจง) 

 


