
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าประชุม 
นายสุวิทย์       สื่อกลาง 
นายทนงศักดิ์   พุทธมาตย์ 
นางสาวภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า 
นายพกรชัย     สมแสน 
นางชวนพิศ    เทศรุ่งเรือง
นางเทวี         นุ่นสวัสดิ์ 
นายชุมพล    พุฒพันธ์ 
นายภาณุพงศ์   จัดแจง 
นางนุวงศ์รัตน์  กิจเจริญ 
นายทวีศิลป์   สุดเสน่ห์ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภา 

 
สุวิทย์     สื่อกลาง 
ทนงศักดิ์  พุทธมาตย์ 
ภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า 
พกรชัย   สมแสน 
ชวนพิศ   เทศรุ่งเรือง 
เทวี        นุ่นสวัสดิ์ 
ชุมพล    พุฒพันธ์ 
ภาณุพงศ์  จัดแจง 
นุวงศ์รัตน์  กิจเจริญ 
ทวีศิลป์   สุดเสน่ห ์
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ผู้ไม่มาประชุม 
นายนราศักดิ์   สุทธิโคตร
นายเดชาคาร พรหมพินิจ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นราศักดิ์  สุทธิโคตร 
เดชาคาร  พรหมพินิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายธานีวัฒน์   โมราราษฎร ์
นายนเรศ        กิณเรศ 
นายปราโมทย์  แก้วก่า 
นางกุลประภา  ศรีสอาด
น.ส.ณัฐชยา   เฉลิมชัย  
นางวัลลภา    ทิพสิงห์ 
นางสุวัจนา    โมราราษฎร ์
นายแสงทอง  อินธิแสง 
นางขนิษฐา    สุดเสน่ห์ 
นายสาคร     มุงธิสาร 
น.ส.นาตยา   ชาตะรักษ์  
น.ส.ตริยาภรณ์ กางทอง 
น.ส.ภัทร์ชนม์ ขันธ์พัฒน์ 

 
นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 

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

 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาได้เชิญสมาชิก
สภาเข้าที่ประชุม โดยนายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ 
ประธาน - เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม การประชุมในวันนี้เป็นการ ประชุม        
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562 ในวันนี้มีสมาชิกมาประชุมครบองคป์ระชุม        
  กระผมขอเปิดการประชุม สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ ไม่มี ขอผ่านไปวาระท่ี 2 ครับ  
ที่ประชุม  - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน - การประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูรายงานการประชุมเมื่อครั้ง

ที่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่   
แล้ว และ รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน  - 3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้เลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เลขานุการสภาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น”  

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม 

ประธาน  - เลขานุการฯ ได้ชี้แจงระเบียบและกฎหมายของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ให้ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)   ท่านสมาชิกได้ทราบแล้ว ต่อไปผมขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ได้ชี้แจง

รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่ายปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่
ประชุม สภาเทศบาล  

นายกเทศมนตรี – เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์) พรรณานิคมทุกท่านกระผมนายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม  

บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารเทศบาลจะได้ เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมอีกครั้ง โดยกระผมจะขอแถลงให้
ท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวทางนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้.-    

1. สถานะการคลัง 

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปี พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่  1 สิงหาคม 2562  เทศบาลตำบลพรรณานิคม มีสถานะการ
คลัง  ดังนี้ 

- เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 29,812,092.33 บาท 

- เงินสะสม   จำนวน 24,830,017.95 บาท 

- ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน   7,873,922.55 บาท 

- เงินกู้คงค้าง   จำนวน   -    บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562           
          (1) รายรับจริงทั้งสิ้น   จำนวน  32,863,964.89 บาท  ประกอบด้วย.-    

-  หมวดภาษีอากร จำนวน 556,868.64  บาท 
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-  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน  311,609.00     บาท 

- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน  911,133.80     บาท 

-  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน  93,557.00        บาท 

-  หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน 14,821,022.45  บาท 

-  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        จำนวน 16,169,774.00  บาท 

         (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์        จำนวน 30,000 บาท 
         (3) รายจ่ายจริง  จำนวน  24,902,372.00บาท ประกอบด้วย.- 

 -  รายจ่ายงบกลาง                                             จำนวน 4,413,846.96   บาท 

-  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราว)    จำนวน 11,773,020.00 บาท 
- งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)  จำนวน 5,746,905.82 บาท 
- งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     จำนวน  1,154,600.00  บาท 

-  งบรายจ่ายอื่น          จำนวน        -                 บาท 

-  งบเงินอุดหนุน          จำนวน   1,814,000.00  บาท 

( 4 ) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  30,000 บาท 
รายรับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้ประมาณการรับไว้เป็นเงินทั้งสิ้น  
37,500,000 บาท โดยแยกเป็น.- 
หมวดภาษีอากร     จำนวน     486,000   บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            จำนวน      218,500  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              จำนวน   1,180,250  บาท  
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน        50,100  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 18,065,150  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน 17,500,000  บาท 

 รายรับ 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลพรรณานิคม  ได้ประมาณการรับไว้เป็นเงินทั้ งสิ้น 
37,500,000 บาท โดยแยกเป็น.- 

หมวดภาษีอากร     จำนวน     729,000   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            จำนวน      393,000  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              จำนวน   1,180,250  บาท  
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน        15,000  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน   17,682,750 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน 17,500,000  บาท 
          รายจ่าย 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นเงิน    
          จำนวนทั้งสิ้น 37,500,000 บาท โดยแยกเป็น 
  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
         ด้านบริหารทั่วไป ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้นจำนวน  13,221,400  บาท โดยแยกจ่ายตามแผนงาน ดังนี้ 

- แผนงานบริหารทั่วไป              จำนวน  12,898,4000  บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน   จำนวน      323,000  บาท 

          ด้านบริการชุมชนและสังคม ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,744,640 บาท โดยแยกจ่ายตาม
แผนงานดังนี้ 
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- แผนงานการศึกษา     จำนวน  8,150,640  บาท 
- แผนงานสาธารณสุข              จำนวน  2,404,000  บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน    จำนวน  4,188,000  บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            จำนวน     655,000  บาท 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จำนวน     347,000  บาท 

       ด้านเศรษฐกิจ   ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น   จำนวน  3,143,000 บาท โดยแยกจ่ายตามแผนงานดังนี้ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จำนวน   3,043,000  บาท 
- แผนงานการพาณิชย์    จำนวน      100,000   บาท 

      ด้านการดำเนินงานอ่ืน  ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,390,960 บาท โดยแยกจ่ายตามแผนงานดังนี้ 
- แผนงานงบกลาง    จำนวน   5,390,960  บาท 

                          สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการ
จัดทำตามแนวทางและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบสมดุล โดยตั้งรายรับและรายจ่ายเท่ากัน ทั้งนี้การจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาและเห็นชอบ
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ ได้ส่งให้สภาเทศบาลแล้ว  

ประธาน  – ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงเกี่ยวกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) งบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้สภาเทศบาลได้ทราบแล้ว มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ถ้าไม่มีขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ พิจารณา และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะ
รับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิก
ได้ทราบ 

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(นายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นปรึกษา ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”  

                                 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

ประธาน  - เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้ว 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัย ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดขออภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็น
ควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 
1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือ  
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มติที่ประชุม  - รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563       

จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธาน  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่า  ไม่ควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยกมือออกเสียง 
ประธาน  - ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) จำนวน 8 เสียง ไม่รับหลักการ 

ไม่มี และงดออกเสียง 1 เสียง เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว ลำดับต่อไปขอเชิญเลขานุการ สภาเทศบาล 
ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข 
(นายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา

เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
                                  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  จำนวน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติญัตติ      

            ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

         ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด 
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

                                ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  

                                ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

                                ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้ วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
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                               ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ที่ประชุม  - รับทราบ  
ประธาน  - เลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว ขอหารือที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะแต่งตั้ง 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 กี่ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภา

เสนอ  
นายสุวิทย์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุวิทย์  สื่อกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  
(นายสุวิทย์ สื่อกลาง)    ขอเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ท่าน   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายพกรชัย - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายพกรชัย สมแสน สมาชิกสภาเทศบาล  
(นายพกรชัย สมแสน)  ขอรับรองครับ 
นายเทวี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพดิฉัน นางเทวี นุ่นสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)  ขอรับรองคะ่ 
ประธาน  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ที่ประชุม 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) สภาเทศบาลเสนอแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน 3 ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรฯ  คนที่ 1 ครับ 

นายสุวิทย์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุวิทย์ สื่อกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  
(นายสุวิทย์ สื่อกลาง) ขอเสนอ น.ส.ภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า ขอผู้รับรองครับ 
นางเทวี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นางเทวี  นุ่นสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)  ขอรับรองค่ะ 
นายพกรชัย - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายพกรชัย สมแสน สมาชิกสภาเทศบาล  
(นายพกรชัย สมแสน)  ขอรับรองครับ 
ประธาน  - มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง สมาชิกสภาท่านอ่ืน จะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีถือว่าที่ประชุม 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  เห็นชอบให้ น.ส.ภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 1  
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 2 ครับ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  
นางชวนพิศ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางชวนพิศ  เทศรุ่งเรือง สมาชิกสภา 
(นางชวนพิศ เทศรุ่งเรือง)  เทศบาล ขอเสนอ นายสุวิทย์ สื่อกลาง   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
น.ส.ภิทธไสว - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน น.ส.ภิทธไสว ตู้ไม้ป่า รองประธานสภาเทศบาล  
(น.ส.ภิทธไสว ตู้ไม้ป่า)  ขอรับรองค่ะ 
นางนุวงศ์รัตน์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นางนุวงศ์รัตน์ กิจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
(นางนุวงศ์รัตน์ กิจเจริญ)  ขอรับรองค่ะ 
ประธาน  - มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง สมาชิกสภาท่านอ่ืน จะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีถือว่าที่ประชุม 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  เห็นชอบให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง   เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 2  
ที่ประชุม - รับทราบ 
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ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 3 ครับ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 
นางเทวี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นางเทวี นุ่นสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)  ขอเสนอ นายพกรชัย สมแสน ขอรับรองครับ 
นายสุวิทย์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุวิทย์ สื่อกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
(นายสุวิทย์ สื่อกลาง)      ขอรับรองครับ 
นางชวนพิศ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นางชวนพิศ เทศรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล  
(นางชวนพิศ เทศรุ่งเรือง)  ขอรับรองค่ะ 
ประธาน  - มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง สมาชิกสภาท่านอ่ืน จะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีถือว่าที่ประชุม 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  เห็นชอบให้ นายพกรชัย สมแสน เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 3  ที่ประชุมเห็นชอบให้ 

น.ส.ภิทธไสว ตู้ไม้ป่า,นายสุวิทย์ สื่อกลาง และ นายพกรชัย สมแสน  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน  - เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว 3 ท่าน ผมขอหารือที่ประชุมแห่ง นี้ว่า ควรจะ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน เวลาและสถานที่ในการ

รับคำแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกได้หารือ และแสดงความคิดเห็นหรือเสนอต่อไป ขอเชิญ
ครับ  

นายพกรชัย  – เรียนที่ประธานที่เคารพ กระผมนายพกรชัย สมแสน สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ 
(นายพกรชัย สมแสน) กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 

14-16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องเทศบาลตำบล
พรรณานิคม  

ประธาน  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีสรุปว่าทุกท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  ของท่าน สท. พกรชัย สมแสน  โดยกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร

ญัตติ ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 รวมเป็นเวลา 3 วัน  
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน - 3.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ชี้แจง ครับ 
นายกเทศมนตรี – เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์) พรรณานิคมทุกท่านกระผมนายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม  

ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับ
ตลาดสด (เย็น) เทศบาลตำบลพรรณานิคม เรื่องควันที่เกิดจากการปิ้งย่าง ร่องระบายน้ำอุดตัน
มีกลิ่นเหม็น หลังคารั่ว ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นและอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม การวางขายสินค้าที่
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย     ซึ่งเทศบาลตำบลพรรณานิคมได้ดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด แต่ก็
มีปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆ  อีกทั้งตลาดดังกล่าวได้สร้างมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ซึ่งยังไม่ถูกต้อง
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  ประกอบกับการประชุม
คณะกรรมการตลาดสด  และผู้ประกอบการ เมื่อวันที่     7 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมได้
เสนอให้มีการก่อสร้างอาคารตลาดสด (เย็น) หลังใหม่ ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม    
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  ดังนั้น เพ่ือเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  บริการชุมชนและสังคม  
เพ่ิมพูนรายได้ของเทศบาล และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น จึงขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างอาคารตลาดสด (เย็น) เทศบาลตำบลพรรณานิคม รวมทั้งขออนุมัติ
รื้อถอนอาคารตลาดสด (เย็น) หลังเก่า จึงได้นำเสนอญัตติมาเพ่ือพิจารณา  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

              กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคารตลาดสด (เย็น) เทศบาลตำบล
พรรณานิคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารตลาดสด (เย็น) เทศบาลตำบลพรรณานิคม (เป็นไปตาม
แบบเทศบาลกำหนด)  จำนวนเงิน  6,307,000 บาท  (หกล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)  

                     จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ประธาน  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายซักถาม ขอเชิญ คุณชุมพล พุฒพันธ์ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 
นายชุมพล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมคุณชุมพล พุฒพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรียน   
(นายชุมพล พุฒพันธ์)   ท่านประธานฝากถึงผู้บริหารเทศบาล ว่าที่ดินตลาดสดเทศบาล(ตลาดเย็น) ในปัจจุบันนี้ที่ดิน

ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเราหรือไม่ เพราะว่าหากสภาเทศบาลอนุมัติให้ดำเนินการ
ก่อสร้างตลาดสดไปแล้ว หากมีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง จะทำให้เทศบาลเราเสียประโยชน์
เปล่า ดังนั้นก่อนดำเนินการใด ๆ กระผมขอให้พิจารณาให้ดีก่อนครับ 

ประธาน  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 
นายกเทศมนตรี – เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่าน 
(นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์) กระผมนายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม สำหรับเรื่อง    
                       ที่ดินตลาดสด(ตลาดเย็น) ขอให้ปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
นายทวีศิลป์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผมนายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์ ปลัดเทศบาล กระผมได้
(นายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์)ไปติดตามเรื่องการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ดินตลาดสด(ตลาดเย็น) ดังกล่าวแล้ว 
                       ปรากฏว่า ปัจจุบันนี้เรื่องอยู่ที่จังหวัดรอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนาม ขอบคุณท่าน                       

สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว หากเห็นว่าอาจจะเกิดปัญหาใน
ภายหลัง ก็ชะลอไว้ก่อนได้ครับ เมื่อมีเอกสารพร้อมถึงจะดำเนินการนำเรื่องเสนอในที่ประชุม
สภาอีกครั้งหนึ่งครับ   

ประธาน  - ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 
นายกเทศมนตรี – เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่าน 
(นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์) กระผมนายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม กระผมขอถอนญัตติ

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือก่อสร้างตลาดสด(ตลาดเย็น) ครับ 
ประธาน  - นายกเทศมนตรี ได้ขอถอนญัตติดังกล่าวแล้วครับ ที่ประชุมสภาเห็นว่าอย่างไรครับ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน  - 3.3 เรื่อง ญัตติขอโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 
นายกเทศมนตรี – เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่าน 
(นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์) กระผมนายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ขอเสนอญัตติขอโอน    
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งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการตั้งจ่ายใหม่   หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม   โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27  ซึ่งกำหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  จึงได้
นำเสนอญัตติมาเพ่ือพิจารณา  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

          1. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่า
สัตว์  ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้สำรวจครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแล้วปรากฏว่ า 
ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างชำรุดเสียหาย ดังนี้ 
         1.1 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ซึ่งจัดซื้อตั้งปี พ.ศ. 2550 ใช้งานมาเป็นระยะเวลา 
12 ปี   ทำให้เกิดการชำรุดตัวถังรองรับขยะผุพังน้ำขยะรั่วไหลลงสู่พ้ืนถนน ทำให้ประชาชน
เดือดร้อนและเกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นของน้ำที่เกิดจากขยะ 
 1.2 บ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณโรงฆ่าสัตว์ มีลักษณะตื้นเขินมีขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวนมาก                                      
ทำให้การบำบัดน้ำเสียไม่มีประสิทธิภาพ    
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นจะต้องซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้ายและปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์  จึงมีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 310,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้ สอย         
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  1,500,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 591,975  
บาท    ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้  310,000  บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ
หลังโอน 281,975 บาท  

                โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  1. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ขอโอนตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่   จำนวน  
180,000  บาท     (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
2. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน  
130,000 บาท   (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   

         รวมขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน 310,000 บาท(สามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  
               2.  สำนักปลัดเทศบาล 
  เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ใช้งานมา 
              เป็นเวลานานทำให้ชำรุด และไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม จึงมีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติโอน                
             งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์      
             จำนวนเงิน 30,600 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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               โอนลด 
  จากกองการศึกษา แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       หมวดเงินเดือน   
              พนักงานเทศบาล ตั้งไว้  1,116,720  บาท  คงเหลือก่อนโอน   222,200 บาท จำนวน ขอโอนลด  
              งบประมาณครั้งนี้  30,600 บาท (สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน 191,600 บาท 
             โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 20,000 บ ี
             ทีย ูพร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,600 บาท 
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู 
 - ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
 - เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 20,000 บีทียู ต้องได้รับ                
             การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย       
             ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
 - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  
             4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
                  3. กองการศึกษา 
  เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคมยังขาดครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นต้องใช้ และ  
            อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ 
            รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ จำนวนเงิน  
            43,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                โอนลด 
  1. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล         
            ตั้งไว้  1,116,720  บาท  คงเหลือก่อนโอน   191,600 บาท จำนวน ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้                          
            1,480 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน 190,120 บาท 

 2. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้ง
ไว้ 621,480 บาท  คงเหลือก่อนโอน   128,380บาท  ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้   จำนวน 
29,760 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน 98,620 บาท 

           3. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเพ่ิมค่าครองชีพ  ตั้งไว้     
  32,040 บาท คงเหลือก่อนโอน 15,140 บาท  ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้ครั้งนี้ จำนวน 11,760  
  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน 3,380 บาท 

รวมขอโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น  43,000 บาท (สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)  
             โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                        แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1. ตู้เก็บของบานเลื่อนผสม จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,800 บาท ขนาด 4 ฟุต  ขนาดกว้าง 120.00             
เซนติเมตร  ลึก 45.70 เซนติเมตร สูง 183.00 เซนติเมตร  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

 2. ชุดโต๊ะเก้าพลาสติกสำหรับเด็ก จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,800 บาท   1     
              ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอ้ี 6 ตัว 
  - ขนาดโต๊ะ  120 x 60x50 เซนติเมตร 
  - หน้าโต๊ะทำจากพลาสติก PP อย่างหนา 
  - ขาโต๊ะทำจากเหล็กพ่นสีอีพ็อกซ่ี 
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  - ปลอดภัยสำหรับเด็ก 
  - ปลายขามียางกันลื่นและสามารถยืดขยายได้  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
  3. พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 20 นิ้ว จำนวน 3 ตัวๆละ 3,200 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท   
  - ใบพัด ขนาด 20 นิ้ว 
  - ตัวพัดลมทำจากพลาสติกมีความเงางาม คงทน 
  - สวิตซ์ควบคุมแรงลม แบบเชือกดึง ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ กระจายลมได้อย่างสม่ำเสมอ 
  - มีระบบ themal fuse ตัดไฟอัตโนมัต ิเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ 
  - ได้รับมาตราฐาน มอก. 
                           จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
 4. โต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าเหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท   
  - ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร           
                       พร้อมรางคีย์บอร์ด 
  - โครงผลิตจากเหล็ก หนา 0.5 มม. โครงสีขาวมุก หน้าบานสีสัน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
 5. เก้าอ้ีสำนักงาน แบบมีพนักพิงหลัง สามารถปรับระดับขึ้นลงได้  จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท     
              เป็นเงินจำนวน  10,800 บาท  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

รวมขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน  43,000 บาท (สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
               รวมขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 383,600 บาท (สามแสนแปดหม่ืน          
                สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
                 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ประธาน -       สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติจากที ่
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่า  อนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี            
                  งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 383,600 บาท เพ่ือดำเนินการตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  - อนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 383,600       
                  บาท ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธาน  -      สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่า  ไม่อนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) พ.ศ. 2562 จำนวน 383,600 บาท  โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม     - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยกมือออกเสียง 
ประธาน         - สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 383,600 บาท ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออก  
                     เสียง 2 เสียง 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธาน - สมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะนำเรียนในที่ประชุมในวาระนี้อีกหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

สภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม  ที่เสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการประชุมสภาในวันนี้  ขอปิด
การประชุม เลิกประชุมเวลา   15.00  น. 

************************* 
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          (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) 


