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ผู้เข้าประชุม 
นายทนงศักดิ์      พุทธมาตย์ 
นางสาวภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า 
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นางเทวี           นุ่นสวัสดิ ์
นายนราศักดิ์     สุทธิโคตร 
นางนุวงศ์รัตน์    กิจเจริญ 
นายเดชาคาร     พรหมพินิจ 
นายทวีศิลป์      สุดเสน่ห ์
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ผู้ไม่มาประชุม 
นายชุมพล         พุฒพันธ์ 
นายสุวิทย์          สื่อกลาง 
นายภาณุพงศ์     จัดแจง 
นางชวนพิศ       เทศรุ่งเรือง 

 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
ชุมพล        พุฒพันธ์ 
สุวิทย์         สื่อกลาง 
ภาณุพงศ์     จัดแจง 
ชวนพิศ       เทศรุ่งเรือง 

 
ลา 
ลา 
ลา 
ลา 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
 14 
15 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายธานีวัฒน์    โมราราษฎร์ 
นายปราโมทย์    แก้วก่า 
นายนเรศ         กิณเรศ 
นางวัลลภา       ทิพสิงห์ 
นางสุวัจนา       โมราราษฎร์ 
นางขนิษฐา       สุดเสน่ห ์
นางกุลประภา    ศรีส                 
อาด 
นางสาวณัฐชยา   เฉลิมชัย  
นายแสงทอง      อินธิแสง  
นายกฤษณะ      หลอดเณร
นางสาวนาตยา   ชาตะรักษ์  
นางเพลินตา      เพชรพรรณ
นางสาวภัทร์ชนม์  ขันธ์พัฒน์ 
นางสาวตริยาภรณ์   กางทอง
นายธาราธรณ์        มุงธิสาร 

 
นายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
รองปลัดเทศบาลฯ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช่าง  
นิติกรชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
ธานีวัฒน์    โมราราษฎร์ 
ปราโมทย์    แก้วก่า 
นเรศ         กิณเรศ  
วัลลภา       ทิพสิงห์ 
สุวัจนา       โมราราษฎร ์
ขนิษฐา       สุดเสน่ห์ 
กุลประภา   ศรีสอาด 
ณัฐชยา      เฉลิมชัย 
แสงทอง     อินธิแสง 
กฤษณะ     หลอดเณร
นาตยา       ชาตะรักษ์  
เพลินตา     เพชรพรรณ
ภัทร์ชนม์    ขันธ์พัฒน์ 
ตริยาภรณ์   กางทอง 
ธาราธรณ์    มุงธิสาร 

 

  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาได้
เชิญสมาชิกสภาเข้าที่ประชุม โดยนายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในที่ประชุม
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา   - เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม การประชุมในวันนี้เป็นการ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2562 ในวันนี้มีสมาชิกมาประชุม 
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   ครบองค์ประชุมกระผมขอเปิดการประชุม สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ ไม่มี
   ขอผ่านไปวาระท่ี 2 ครับ  
ที่ประชุม    - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา   - การประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  พ.ศ. 2562 ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว ซึ่ง
เจ้าหน้าที ่   ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ
   ใดหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการ
   ประชุมสภาเทศบาล ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม    - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภา

  เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 และ รับรองรายงานการ
  ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา   - 3.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563  เพ่ือก่อสร้าง 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   อาคารตลาด (เย็น) เทศบาลตำบลพรรณานิคม และรื้อถอนอาคารตลาดสด (เย็น)     
   หลังเก่า ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี  -เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม ทุกท่าน 
(นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์) กระผมนายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม       
   ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
   2563  ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจาก 
   ประชาชนเกี่ยวกับตลาดสด (เย็น) เทศบาลตำบลพรรณานิคม เรื่องควันที่เกิดจากการ
   ปิ้งย่าง ร่องระบายน้ำอุดตันมีกลิ่นเหม็น หลังคารั่ว ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นและอยู่ในบริเวณท่ี
   ไม่เหมาะสม การวางขายสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเทศบาลตำบลพรรณา
   นิคมได้ดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆ อีกทั้งตลาดดังกล่าวได้
   สร้างมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ซึ่งยังไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
   ของตลาด พ.ศ. 2551  ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการตลาดสด และ      
   ผู้ประกอบการเมื่อวันที่  7  พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 1  พฤศจิกายน 2562 ที่
   ประชุมได้เสนอให้มีการก่อสร้างอาคารตลาดสด (เย็น) หลังใหม่ ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุด
   ทรุดโทรม ดังนั้น เพ่ือเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  บริการชุมชนและ
   สังคม เพิ่มพูนรายได้ของเทศบาล และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น จึงขอ
   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างอาคารตลาดสด (เย็น) เทศบาลตำบลพรรณานิคม 
   รวมทั้งขออนุมัติรื้อถอนอาคารตลาดสด (เย็น) หลังเก่า จึงได้นำเสนอญัตติมาเพ่ือ
   พิจารณา  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด งบลงทุน  หมวดค่า
   ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคารตลาดสด (เย็น) เทศบาลตำบล
   พรรณานิคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารตลาดสด (เย็น) เทศบาลตำบลพรรณานิคม 
   (เป็นไปตามแบบเทศบาลกำหนด) จำนวนเงิน 6,140,000 บาท  (หกล้านหนึ่งแสนส่ี
   หม่ืนบาทถ้วน)  ขอจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวนเงินทั้ งสิ้ น  6 ,140,000 บาท        
   (หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
   เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ประธานสภา   - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยจะอภิปรายซักถามหรือไม่  เชิญท่านภิทธไสว  
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   ตู้ไม้ป่า 
สมาชิกสภาฯเขต 2 -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า สมาชิกสภา 

 (นางสาวภิทธไสว ไม้ป่า) เทศบาล ตำบลพรรณานิคม เขต 2 ค่ะ คือส่วนตัวดิฉันมีความเห็นว่าตลาดเย็นนะคะ คือ
   ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็ได้ใช้ตลาดเย็นตัวนี้นะคะ เมื่อก่อนข้างนอกจะไม่มีหลังคานะคะ 
   จนมีหลังคา แล้วก็ได้ผ่านการใช้ประโยชน์มานานแล้ว เวลาไปใช้บริการในตลาดก็จะมี
   การส่งกลิ่นเหม็นนะคะจากน้ำที่พ่อค้าแม่ค้านะคะ เทปล่อยน้ำเสียลงไป ก็ได้รับการ
   ร้องเรียนจากชาวบ้านอยู่เป็นประจำว่า เหม็นร่องน้ำ ซึ่งดิฉันก็ได้โต้ตอบไปว่าเป็นคนเท
   ทำไมไม่ ล้างเอง ก๊อกน้ำเขาก็มี ไปเปิดเอามาล้าง แม่ค้าก็เลยพูดไม่ออก เหม็นไปยืนเฝ้า
   ทำไมอย่างนี้นะคะ ก็เลยต้องป้องกันปัญหา ที่ถูกร้องเรียนบ่อยๆ ก็เลยเห็นด้วยที่จะ
   สร้างตลาดใหม่ค่ะ ก็ขอสนับสนุนการสร้างตลาดใหม่ ขอบคุณค่ะ 
เลขานุการสภา   ขออนุญาตท่านประธานสภา และสมาชิกและผู้บริหารนะครับ ในส่วนของเลขาขอ 
 (นายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์) อนุญาตแก้ไข ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญอยู่ 2 ประเด็นนะครับ คืออย่างนี้นะครับ เรื่อง

  แรกก็คือในส่วนของที่ขออนุญาตก่อสร้างตลาดเย็น เนื่องจากว่าในสูตรการคำนวณนะ
  ครับ มันมีค่าแฟ็กเตอร์ F ครับไม่ทราบว่ามีเอกสารในมือ อยู่หน้าต้นๆเลยนะครับ อยู่ใน
  ส่วนของการคำนวณราคา จะเป็นใบ ปร.5 ก แผ่นที่ 2/2 นะครับ มันจะมีบอกว่างาน
  ต้นทุน 4,603,926.70 คูณด้วย แฟ็กเตอร์ F 1.3007 นะครับ มันจะกลายเป็นค่า
  ก่อสร้าง 5,988,430 นะครับ แต่ทีนี้เนื่องจากว่า ตัวเลขนี้เมื่อคูณกันแล้ว ตัวเลขนี้
  จริงๆแล้ว เป็นตัวเลขที่คำนวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเอาตัวเลข 
  1.3007 มาคูณตัวเลขสี่ล้านหกนี้ตัวเลขที่  จะได้ตัวเลขเพียงแค่ 5,988,327.46 บาท
  จากห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสตางค์ ต่างกันอยู่ทั้งสิ้น 
  103 บาท แต่มีนัยสัมพันธ์ครับเนื่องจากตัวเลขนี้ เมื่อนำมารวมกันในใบ ปร.6 นะครับ 
  เปิดย้อนกลับมาด้านหน้านะครับ มันจะเป็นค่าก่อสร้าง    
  5,908,430.90 บาท กับค่าครุภัณฑ์151,619 จะรวมเป็นเงิน 6 ,140,049.95 
  บาท โดยหลักของการคำนวณออกแบบเขาจะให้เป็นตัวเลข  00 ก็จะตัดเป็นเลข 00 
  เลยเป็นราคา 6,140,000 แต่ถ้าจะใช้ตัวเลข 1.3007 ตามที่คูณกับค่าต้นทุน เมื่อมา
  บวกกับค่าครุภัณฑ์ ทำให้ตัวเลขท่ีได้ราคาถูกลง  700 กว่าบาท เมื่อคำนวณต้องปัดเป็น 
  00  ราคาลดลง  1  พันกว่า ขออนุญาตปรับลดราคา หนึ่งพันบาท นะครับ ค่าก่อสร้าง
  นี้ จะเป็นหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันครับ ลดลง หนึ่งพันครับ ให้ถูกต้องตาม
  ตัวเลขด้านหลัง ขออนุญาตแก้ไขตัวเลขนะครับ 6 ,139,000  ลดลง หนึ่งพันครับ 
  ตัวเลขจะลดลงหนึ่งพันนะครับ ขออนุญาตลดลงหนึ่งพันนะครับ ตัวเลขที่คำนวณออกมา
  ทำไมเป็นตัวเลข 430  เนื่องจากว่าค่าแฟ็กเตอร์ F มันจะมี 1.30072 มันจะใน
  คอมพิวเตอร์มันจะเป็นเลข 2 ห้อยท้ายอีกตัวหนึ่งนะครับ แต่พอเขาปัด มันจะหายไป
  พอมันหายไปจากการคำนวณมันยังโผล่อยู่ทำให้ราคาคลาดเคลื่อนอยู่  1 ,000 บาท 
  จริงๆ ต่างกันแค่ 130  บาท แต่เอามาบวกกันแล้วเขาให้ปัดเป็น  00  มันเลย 
  หายไป 1,000 บาท ใคร่ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาขอปรับลดราคา 1,000 บาทครับ  
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ประธานสภา   มีท่านอื่นอีกม้ัยครับ ครับถ้าไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านผู้ใดเห็นชอบ 

(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  2563  เพ่ือก่อสร้างอาคาร
  ตลาดสด (เย็น) เทศบาลตำบลพรรณานิคม และรื้อถอนอาคารตลาดสด(เย็น)เทศบาล
  ตำบลพรรณานิคมหลังเก่า โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  6  เสียง 
   - งดออกเสียง 1  

ประธานสภา   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ข้อ 3.2  นะครับ ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัด    
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   ระเบียบการจอดยานยนต์  พ.ศ. 2562  เชิญผู้บริหารครับ 

นายกเทศมนตรี   -เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม  
(นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์) กระผมนายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม  ใน

  ฐานะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์
  พ.ศ. 2562 มาตรา 60 กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติ เพ่ือใช้บังคับในเขต
  เทศบาลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
  เทศบาลเพ่ือเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจอดยานยนต์ตามถนนสายต่างๆ 

   เทศบาลตำบลพรรณานิคม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือสะดวกแก่การสัญจรไปมา  
  และทั้งเป็นการปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยานยนต์ด้วย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 
  และมาตรา 50(1)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  จนถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขต
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบล              

                               พรรณานิคม ว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2562 เพ่ือบังคับใช้ใน 
                               เขตเทศบาลบลพรรณานิคมต่อไปจึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม    
                               เพ่ือพิจารณาต่อไป 
     

เลขานุการสภา  - เรียนประธานสภาที่เคารพผมนายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(นายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์)  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2555 ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสาม 

                            วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไมน่้อยกว่าหนึ่งในสาม  
                               ของจำนวนผู้ที่อยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้  
                               พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น  
                               กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร  
                               ญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ    
                               พิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  
                               นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นข้อ ๔๗ ในการ   
                               พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่ง 
                               ร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก  
                               สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย  
                               ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
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   เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระทีห่นึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้ 
  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได ้

ประธานสภา  - เลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอหารือที่ประชุมว่า สภาเทศบาลจะ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ฯ ดังกล่าวเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภา  - เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 

(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   ซักถามเชิญท่านภิทธไสว ตุ้ไม้ป่าครับ  

สมาชิกสภาฯเขต 2 -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสาวภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า สมาชิกสภาเทศบาล 
(นางสาวภิทธไสว ตู้ไม้ป่า) ตำบลพรรณานิคม เขต 2 นะคะ เรื่องเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบล

  พรรณานิคมเรื่องการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2562 ดิฉันได้อ่านรายละเอียด
  ไปแล้วนะคะและก็ได้ก็มีข้อสงสัยแต่ก็ได้สอบถามหลายฝ่าย รวมทั้งทางฝ่ายผู้บริหาร
  แล้วนะคะ ก็มีความคิดเห็นว่า บางอย่างก็จะไม่เหมาะกับท้องถิ่นของเราเท่าไหร่นะคะ 
  เห็นว่าเทศบัญญัตินี้ร่างไว้เผื่อความเจริญของบ้านเมืองในภายหน้านะคะ ซึ่งมีโอกาสจะ
  เป็นไปได้ แบบนี้ก็เลยเห็นด้วยว่า เพ่ือความสะดวกในการใช้กฎระเบียบงานการจัด
  ระเบียบในการจอดยานยนต์ นะคะ จึงมีความคิดเห็นว่าควรจะให้ใช้ร่างเทศบัญญัติ 
  เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์นี้ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา   -มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ครับเชิญท่านรองปราโมทย์ ครับ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   

รองนายกเทศมนตรี -เรียน ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ผมอยากจะเพ่ิมเติมขยาย 
(นายปราโมทย์ แก้วก่า) ความจากท่านนายกฯ ได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับ ซึ่งเทศบัญญัติตัวนี้นะครับ ก่อนหน้านั้น

  เราก็ได้ออกเทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
  เขตเทศบาลเมื่อคราวประชุมสภาครั้งก่อน ทุกท่านคงทราบ คราวนี้ สืบเนื่องจาก
  การจราจรนั้น ในเขตเทศบาลถนนคับแคบการออกเทศบัญญัติครั้งนี้ทำไว้เผื่ออนาคต 
  แต่ที่ได้เริ่มคือ การตีเส้นจราจร ถนนนิตโย และก็ถนนศรีสวัสดิ์ วิไล ทางไปโรงพยาบาล 
  และก็ได้ดำเนินการติดตั้ง ป้ายวันคู่วันคี่ไว้ 2 เส้น เส้นแรกถนนนิตโย ตั้งแต่หน้าบ้าน
  ท่านนายอำเภอคือเอาแยกคลีนิคมือถือหันหน้าไป ทางสกลนครถึงร้านเปวัสดุ วันคู่ วันคี่ 
  เส้นที่ 2 จากคลินิกมือถือแยกหน้าบ้านนายอำเภอไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวอ๊อดก่อนเป็น
  จุดเริ่มต้นโดยการดำเนินการนั้นได้ว่ากล่าวตักเตือนมาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือน
  ตุลาคม เทศบาลร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพรรณานิคมงานจราจร จากนั้นก็ได้ออกใบสั่ง
  และก็ได้สั่งปรับและก็ได้มีสายงานจราจรได้ขอความร่วมมือทางเทศบาลเกี่ยวกับขอให้
  ตราเป็นเทศบัญญัติว่าด้วยการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลให้ด้วยเพ่ือสะดวกในการจับ
  ปรับตามระเบียบ จึงได้ปรึกษากับนิติกรของเทศบาล พอดีก็เสร็จทันสมัยประชุมนี้    
  นิติกรเลยได้เสนอร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจอดยานยนต์ เสนอเข้าในที่ประชุมครั้งนี้ 
  หลังจากท่านได้เห็นชอบเสร็จแล้ววันนี้ ก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอน  และแจ้งสถานี
  ภูธรพรรณานิคมทราบต่อไป จึงเรียนเพ่ือทราบครับ 

ประธานสภา   -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกท่านใด เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัด

  ระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ  
มติที่ปะชุม   - เห็นขอบ  6  เสียง 
   - งดออกเสียง 1 เสียง 
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ประธานสภา    - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่า ไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การจัด 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   ระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2562  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยกมือออกเสียง 

ประธานสภา    - สรุปที่ประชุมเห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง  การจัดระเบียบการจอด     
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  ยานยนต์ พ.ศ. 2562  ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ที่ประชุม    - รับทราบ  

ประธานสภา    - ต่อไปเป็นการชุมในวาระที่ 2 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ข้อ ๔๕ วรรคสอง 

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวน    
   ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
   สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
   ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแปรญัตติร่างเทศ
   บัญญัติฯ หรือไม่   

ประธานสภา    - ไม่มีท่านใดจะอภิปรายแปรญัตตินะครับ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   

ที่ประชุม   - รับทราบ 

ประธาน    - ต่อไปเป็นการประชุมในวาระท่ี 3  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  

เลขานุการสภา  - เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(นายทวีศิลป ์สุดเสน่ห์)  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2555 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภา ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

                    ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

ประธานสภา   - ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่า เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) เทศบาลตำบลพรรณานิคม เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์  พ.ศ. 2562    

  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ 7 เสียง  
   - งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภา   - สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่า ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรรณา 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) นิคม เรื่องการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยกมือออกเสียง 

ประธานสภา   - สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรรณานิคม เรื่อง การจัด 
(นายทนงศักดิ์  พุทธมาตย์) ระเบียบการจอดยานยนต์  พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง เชิญท่านเทวี  นุ่นสวัสดิ์ ครับ 
สมาชิกสภาเขต 1 -เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางเทวี นุ่นสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 คือ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)   ชาวบ้าน เขาร้องเรียนมาว่าถนนเส้นของหน้าบ้านที่ปรึกษา วัลลภา ทิพสิงห์ น่ะค่ะ คือ

  มันเป็นหลุม เป็นบ่อ อยากให้เทศบาลไปซ่อมแซมให้ด้วย จะเป็น อันตรายกับเด็ก
  หลายปีที่ผ่านก็เห็นหลุมอยู่ตรงนี้ ก็ใช่ความจริงที่เขาพูด ก็ไม่รู้จะปฏิเสธเขาว่าอย่างไร
  เพราะหลักฐานมันฟ้องค่ะ ยังไงก็ให้ทางเทศบาลไปซ่อมให้ด้วยค่ะ และอีกอย่างพุ่มไม้
  ทางไปป่าช้าก็ยังไม่มีการไปตัดให้ด้วยค่ะ ได้ร้องขอครั้งก่อน แต่ว่าเทศบาลยังไม่ได้
  ดำเนินการ ยังไงก็ขอฝากท่านประธานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา    - มีท่านใดจะเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องในเขตหรือเปล่าครับ เชิญท่าน    
(นายทนงศักดิ์  พุทธมาตย์) ภิทธไสว ตู้ไม้ป่า ครับ  
สมาชิสภาเทศบาล -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสาวภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า  สมาชิสภาเทศบาล 
(นางสาวภิทธไสว ตู้ไม้ป่า) ตำบลพรรณานิคม เขต 2 ก็คืออยากฝากท่านประธานนะคะถึงฝ่ายผู้บริหารนะคะ 

  อยากให้เร่งดำเนินการติดต่อเกี่ยวกับการทำประปาของชุมชนมิตรไมตรีค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภา   ครับ มีท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านรองปราโมทย์ ครับ 
(นายทนงศักดิ์  พุทธมาตย์) 
รองนายกเทศมนตรี -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านผอ.กองช่างเห็นโครงการประปา ไฟฟ้าโอน 
(นายปราโมทย์ แก้วก่า) ดำเนินการ ส่งเรื่องให้ไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับ ดำเนินตามขั้นตอน เร็วๆนี้ แหละ ไฟฟ้า

  ประปาครับมาถึงชองท่าน สท.เทวีนะครับ เดี๋ยวประมาณจากสักอาทิตย์หน้าเดี๋ยวกอง
  ช่างจะได้สั่งปูนซีเมนต์และก็หินทรายมาไว้ที่จะไปซ่อมหน้าบ้านป้าต๋อม ผมก็เทียว
  ประจำอยู่แล้วล่ะ เห็นแล้ว เป็นหลุมลึกๆ เป็นแนวขวางๆ ตลอด แล้วมี 2 อย่าง ท่าน
  ผอ.กองช่าง มิกซ์ เย็นเป็นถุงใช้ได้นานหรือไม่ เก็บได้นานหรือไม่ ถ้าเป็นมิกซ์ตัวนั้นเชื่อม
  ซีเมนต์ที่เราเคยใช้ มันเก็บได้นานหรือไม่ ให้ช่างไปดูคำนวณว่ามันใช้กี่คิวเสียก่อนถ้า
  เอามิกซ์ร้อนมาต้องลงให้หมดทันที นะครับ และต้องดูในช่วงโรงงานเปิดหรือเปล่าด้วย 
  แล้วถนนที่จะให้ไปตัดกิ่งไม้เส้นไหน ป่าช้าเส้นไหน เส้นจะไปโรงรถตี้หลุง จะข้ามคลอง 
  ไปทางคลองชลประทาน  ทางไป นาของ สท.เทวี นุ่นสวัสดิ์ นะครับ คนงานของเราก็
  มีแค่นี้ ทางบ้านโคกก็ร้องเรียน ไปพัฒนาได้ครึ่งหนึ่งหลังบ้าน ผอ.กองสาธารณสุขฯเดิม
  ได้ครึ่งหนึ่งก็ได้หยุดเพราะมีงานซ้อนๆตลอด ซึ่งระบบการทำงานของเทศบาล กองช่างก็
  มีแค่ 5-6 คน กองสาธารณสุขฯ นั้นก็แบ่งกันไปขึ้นรถขยะ 4 คน รวบรวมถังขยะในแต่
  ละชุมชน กว่าจะรวมตัวกันได้ก็ภาคบ่าย งานเร่งด่วนเข้ามาอีกก็จะรับเรื่องนี้ไว้ และจะ
  ทยอยทำให้นะครับ 

ประธานสภา   -มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไมค่รับ เชิญ ท่านภิทธไสว ตู้ไม้ป่า ครับ 
สมาชิกสภาเขต 2 -เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตเพิ่มเติมไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับเทศบาลเราหรือ 
(นางสาวภิทธไสว ตู้ไม้ป่า) เปล่านะคะเก่ียวกับต้นทองอุไรที่ปลูกไว้ตามถนน ในเขตเทศบาลของเราที่ถนนหลวง ค่ะ 

  ก็เนื่องจากมันพ้นฤดูฝนนะคะ จะเข้าหน้าหนาวแล้วก็หน้าแล้งแล้วก็มีต้นทองอุไรกำลัง
  จะเฉาแล้วค่ะ บางต้นถ้าปลูกเลยขอบถนนลงไปมันจะต่ำลง ยังคงสดชื่นอยู่ ต้นที่ปลูก
  ชิดขอบถนนซึ่งมันจะสูงไปหน่อย ไม่มีน้ำก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะ ถ้าอยู่ในความรับผิดชอบ
  ของเทศบาลก็อยากฝากท่านประธานถึงผู้บริหารช่วยพิจารณาดูแลให้ด้วยค่ะ   

ประธานสภา   -ผมขออนุญาตแจ้งทางผู้บริหาร ผมขอลูกรังไปลงหลังประตโูรงเรียนอนุบาลพรรณา 
(นายทนงศักดิ์  พุทธมาตย์) นิคมเสริมไหล่ถนน นะครับ ประตูทางเข้าที่ผมขอตอนประชุมครั้งที่แล้วนะครับ และอีก

  เส้นหนึ่ง ทางไปโรงพยาบาลที่คอนกรีตขยายตัวที่มันสูงนะครับ เวลารถวิ่งมันจะ มันนูน



   นะครับ มันเหมือนเราทำลูกระนาดนูนขึ้นนะครับ เพราะว่าเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ
  เวลามีรถพยาบาลที่มีคนป่วยวิ่งคนป่วยอาจจะได้รับอันตรายได ้ขอบคุณครับ  
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นายกเทศมนตรี    - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน สำหรับเรื่องที่ท่านประธาน 
(นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์) และท่านสมาชิกได้แจ้งให้เทศบาลไปแก้ไข ผมรับปากจะจัดเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการ

  ให้เรียบร้อยและเร็วที่สุด และในส่วนของต้นทองอุไรที่ปลูกบริเวณข้างถนน ก็จะให้
  เจ้าหน้าที่ออกไปรถน้ำให้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา   - สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุมในวาระนี้อีกหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการ

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม  ที่เสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการประชุม
  สภาเทศบาล ในวันนี้  ขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา   12.10  น. 

 
    (ลงชื่อ)                   ผู้จดรายงานการประชุม 

                  (นายทวีศิลป์  สุดเสน่ห์) 
                                                          เลขานุการสภา   
     
    (ลงชื่อ)                     ประธานคณะกรรมการฯ 
                                                      (นายชุมพล  พุฒพันธ์) 
 
  

                                    (ลงชื่อ)          กรรมการ ฯ 
                                                      (นายนราศักดิ์    สุทธิโคตร) 
 
 

                                  (ลงชื่อ                    กรรมการ ฯ 
                                                     (นายภาณุพงศ์   จัดแจง) 
              

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

      

                                                                                  สภาเทศบาลรับรองแล้ว 

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

 
               (นายทนงศักดิ์  พุทธมาตย์) 

            ประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
 

 



 

 

) 
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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) 



 


