
 
 

การประชมุสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งท่ี ๒ ประจำป  พ.ศ.๒๕๖๔ 
           วันศุกรที่   ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
     เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

 
ผูมาประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 

 

 
นายบัญชา          สายสืบสวสัดิ์ 
น.ส.พรรณพัชนันท อัครมั่นคงวณิช 
นายนิพนธ          สายสืบสวสัดิ์ 
นายสวาง           ทัดเทียม 
นายสมชัย           สนธิอัชชรา 
นายธรรมรัตน      เพชราวุฒไิกร 
นายปยมิตร         มูลผลา 
นางศิริลักษณ       พงษพานิช 
นายชัยวุฒิ          นาคสินธุ 
นายดนัย            เอ่ียมวสันต 
นางสาวศศิธร       แตพานิช 
นายณภัทร          กิตติโกษา 
นายพิชัย            ทรงศักดิ์ศร ี
นายพรศักดิ์         กอเลิศรัศม ี
นายจิรชัย            อัมราลิขิต 
นายสิทธิศกัดิ์        มูลผลา 
นายวีรวุฒิ           กรกิจโสภณ 
น.ส.เขมณัฏฐ       รักจรรยาบรรณ 
นางนันทธนาภา    เวชเดช  
 

 
ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
 

 
ผูลาประชุม     จำนวน  -  คน 
ผูขาดประชุม    จำนวน  -  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒- 
ผูเขารวมประชุม 
 

 
นางนันทธนาภา    เวชเดช  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมไดมาครบองคประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล  แลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย   
    และเปนประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ครั้งที่ ๒ 
    ประจำป  พ.ศ.๒๕๖๔ 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ทานสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุม กระผมขอเปดประชุม
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๒ ประจำป  

พ.ศ.๒๕๖๔  
     ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม  (ถามี) 

                                        -ไมม-ี 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ระ เบี ยบวาระที่  ๒  เรื่ อ ง รับ รองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ครั้งที่  ๓  ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔   

เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
-มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม

ครับ  (ไมมี)  เมื่อไมมี  ทานใดแกไข  ผมขอผูรับรองรายงานการประชุม                          
ขอไดโปรดยกมือครับ  (สมาชิกยกมือรับรอง ๑๗ ทาน) 

เปนอันวาที่ประชุมสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันจันทรที่  ๙  สิงหาคม
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
 

๗. 
๘. 
 

นายวิจัย           อัมราลิขิต 
นายศภุฤกษ       มูลผลา 
นายประยูร        กิจอริยกุล 
นายปรีชา          กาญจนบัตร 
นางสาวสุภารัตน  พุทธรักษา 
นางอัญชลี          คงทอง 
 
นายเตชทัต         ถิ่นกำเหนิด 
นางสาวปฐมาวดี  พิริยะตะกุล 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
รก.ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
ผูจัดการสถานธนานุบาล 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 
 



                              -๓- 
 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   
    วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)  

ขอเชิญ สท.สิทธิศักดิ์  มูลผลา  ครับ 
นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประจำป ๒๕๖๔  เมื่อวันจันทรที่  ๙  สิงหาคม ๒๕๖๔  ไดกำหนดเวลา 

แปรญัตติรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๕  ตั้งแตวันที่  ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ และใหคณะกรรมการสามัญประจำสภาทำหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติ
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ นั้น 
 คณะกรรมการสามัญประจำสภาทำหนาที่ตรวจรางเทศบัญญัติที่
ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบดวย 

    ๑.นายพิชัย       ทรงศกัดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
    ๒.นายพรศักดิ์    กอเลิศรัศมี  กรรมการ 
    ๓.นายสิทธิศกัดิ ์ มูลผลา   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฯ ไดมาพรอม  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
เพ่ือขอรับคำแปรญัตติ ตั้งแตวันที่  ๑๐ สิงหาคม  ถึงวันที่  ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔  ตั้งแตเวลา  ๐๗.๐๐-๑๕.๐๐ น.และไดพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ปรากฏผลการ
พิจารณาดังนี้ 

    ชื่อ ๑ ชื่อเทศบัญญัติ        ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
    ขอ ๒ การบังคับใชเทศบัญญัต ิ  ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
    ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหตั้งจายเปน 
    จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๙๙,๖๓๗,๓๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งรอยเกาสิบเกาลาน 

หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) 
    ขอ ๔ งบประมาณรายจายทั่วไป 

ก.ดานบริหารท่ัวไป 
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม   ๓๒,๕๙๓,๓๐๐ บาท   ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม     ๖,๐๓๓,๕๐๐ บาท   ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
ข.ดานการบริหารชุมชนและสังคม  
๑.แผนงานการศึกษา  ยอดรวม     ๘๒,๔๓๗,๒๐๐ บาท   ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
๒.แผนงานสาธารณสุขฯ  ยอดรวม       ๗,๙๓๑,๗๐๐ บาท   ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
๓.แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม         ๕๑๕,๘๐๐ บาท    ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
๔.แผนงานเคหะชุมชน  ยอดรวม     ๑๖,๗๐๕,๐๐๐ บาท    ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
๕.แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน 
    ยอดรวม     ๒,๕๔๔,๐๐๐  บาท ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
๖.แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยอดรวม      ๕,๖๓๓,๔๐๐ บาท ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

ค.ดานเศรษฐกิจ 
๑.แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
    ยอดรวม      ๑๐,๖๗๔,๐๐๐ บาท ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
ง.ดานการดำเนินงานอื่น 
๑.แผนงานงบกลาง  ยอดรวม      ๓๔,๕๗๐,๔๐๐ บาท ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
ขอ ๕ งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
    ยอดรวม      ๑๙,๐๑๗,๐๐๐ บาท ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
ขอ ๖ การปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณ    ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
ขอ ๗ หนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ    ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
 

  คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหคงไวตามรางเดิมและขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เพื่อนำเสนอตอสภาเทศบาลพิจารณาในวาระที่  ๒ และวาระที่  ๓ ตอไป 
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ตามที่คณะกรรมการฯ ไดเสนอรายงานการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๕ ตอที่ประชุมแลว   

ไมมีสมาชิกเสนอคำแปรญัตติและไมมีการแกไข  และมีมติใหคงไวตามรางเดิม 
ทุกประการ 
 ผมขอมติท่ีประชุม  ทานสมาชิกทานใด เห็นชอบใหผานวาระที่ ๒ 
ขอไดโปรดยกมือครับ 

นางนันทธนาภา  เวชเดช  เห็นชอบ  ๑๗  ทาน  ประกอบดวย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นายนิพนธ   สายสืบสวัสดิ ์
    ๒.นายสวาง  ทัดเทียม 
    ๓.นายสมชัย  สนธิอัชชรา 
    ๔.นายธรรมรัตน    เพชราวุฒิไกร 
    ๕.นายปยมิตร   มูลผลา 
    ๖.นายดนัย   เอี่ยมวสันต 

๗.นายณภัทร  กิตติโกษา 
๘.น.ส.เขมณัฏฐ    รักจรรยาบรรณ 
๙.นายจิรชัย     อัมราลิขิต 
๑๐.นายสิทธิศกัดิ์  มูลผลา 
๑๑.นายพิชัย  ทรงศกัดิ์ศรี 
๑๒.นางศิริลักษณ  พงษพานิช 

    ๑๓.นายชัยวุฒ ิ   นาคสินธุ 
    ๑๔.นางสาวศศิธร แตพานิช 
    ๑๕.นายพรศักดิ์   กอเลิศรัศมี 
    ๑๖.นางสาวพรรณพัชนันท  อัครมั่นคงวณชิ 
    ๑๗.นายวีรวุฒ ิ             กรกิจโสภณ 
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ ขอไดโปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (ไมมี) เปนอันวา  สมาชิกเห็นชอบใหผานวาระที่ ๒  
     วาระที่ ๓  ผมขอมติท่ีประชุมทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหตรา 
    เปนเทศบัญญัติเพ่ือประกาศใชบังคับ  ขอไดโปรดยกมือครับ 
 
 
 
 



-๕- 
 
นางนันทธนาภา  เวชเดช  เห็นชอบ  ๑๗  ทาน  ประกอบดวย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นายนิพนธ   สายสืบสวัสดิ ์
    ๒.นายสวาง  ทัดเทียม 
    ๓.นายสมชัย  สนธิอัชชรา 
    ๔.นายธรรมรัตน    เพชราวุฒิไกร 
    ๕.นายปยมิตร   มูลผลา 
    ๖.นายดนัย   เอี่ยมวสันต 

๗.นายณภัทร  กิตติโกษา 
๘.น.ส.เขมณัฏฐ    รักจรรยาบรรณ 
๙.นายจิรชัย     อัมราลิขิต 
๑๐.นายสิทธิศกัดิ์  มูลผลา 
๑๑.นายพิชัย  ทรงศกัดิ์ศรี 
๑๒.นางศิริลักษณ  พงษพานิช 

    ๑๓.นายชัยวุฒ ิ   นาคสินธุ 
    ๑๔.นางสาวศศิธร แตพานิช 
    ๑๕.นายพรศักดิ์   กอเลิศรัศมี 
    ๑๖.นางสาวพรรณพัชนันท  อัครมั่นคงวณชิ 
    ๑๗.นายวีรวุฒ ิ             กรกิจโสภณ  
มติที่ประชุม    เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
    พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓ และใหตราเปนเทศบัญญัติโดยอนุมัติจากผูวา 
    ราชการจังหวัด  ตามระเบียบฯ ตอไป 
นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องขอเสนอญตัติแกไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล  คำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

ที่ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพนัไวเบิกจายในปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายในปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔  (กองการศกึษา)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายวิจัย       อัมราลิขติ   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ทุกทาน  ขาพเจาขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
    รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ที่ขออนุมัติกันเงนิกรณีมิไดกอหนี้ 

ผูกพันไวเบิกจายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจาย 
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม             
สมัยวิสามัญ ประจำป ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕  กันยายน ๒๕๖๓  โครงการปรับปรุง 

    อาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากโรงเรียน 
    เทศบาล ๑ ศรีกิตติวรรณนุสรณไดใชงบประมาณของโรงเรียนดำเนินการปูพ้ืน 

กระเบื้องหองเรียนแลวคงเหลือการตอเติมหลังคาซึ่งยังไมไดดำเนินการ                
จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
ขอความเดิม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
โครงการปรับปรุงอาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ 
เพ่ือจายปรับปรุงซอมแซมตอเติมหลังคาและปูพ้ืนกระเบื้องหองเรียน อาคาร 
๓ (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม) และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ฯลฯ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๖.๒/๓๒๗๔ 
ลงวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ขอความใหม 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
โครงการปรับปรุงอาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายคาปรับปรุงซอมแซมตอเติมหลังคาร อาคาร ๓ (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม) และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของฯลฯ ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๖.๒/๓๒๗๔ ลงวันที่   ๑๘ 
มิถุนายน  ๒๕๖๑  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ ยนแปลงงบประมาณ   ขอ ๓๐ การแก ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายการที่ ได กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว                    
จะกระทำไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจใหกันเงินหรือขยายเวลาการ
เบิกจายเงิน 
 ขอไดโปรดนำเสนอตอสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเพื่อพิจารณาตอไป 

นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมี  ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุมขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย 
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันไว 
    เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจาย 

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   (กองการศกึษา) 
นางนันทธนาภา  เวชเดช  เห็นชอบ  ๑๗  ทาน ประกอบดวย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นายนิพนธ   สายสืบสวัสดิ ์
    ๒.นายสวาง  ทัดเทียม 
    ๓.นายสมชัย  สนธิอัชชรา 
    ๔.นายธรรมรัตน    เพชราวุฒิไกร 
    ๕.นายปยมิตร   มูลผลา 
    ๖.นายดนัย   เอี่ยมวสันต 

๗.นายณภัทร  กิตติโกษา 
 
 
 



                       -๗- 
๘.น.ส.เขมณัฏฐ    รักจรรยาบรรณ 
๙.นายจิรชัย     อัมราลิขิต 
๑๐.นายสิทธิศกัดิ์  มูลผลา 
๑๑.นายพิชัย  ทรงศกัดิ์ศรี 
๑๒.นางศิริลักษณ  พงษพานิช 

    ๑๓.นายชัยวุฒ ิ   นาคสินธุ 
    ๑๔.นางสาวศศิธร แตพานิช 
    ๑๕.นายพรศักดิ์   กอเลิศรัศมี 
    ๑๖.นางสาวพรรณพัชนันท  อัครมั่นคงวณชิ 
    ๑๗.นายวีรวุฒ ิ             กรกิจโสภณ   
มติที่ประชุม    เห็นชอบญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
    รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ขออนุมัติกันเงิน 
    กรณีมิไดกอหนี้ผูกพันไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุมัติ 
    ขยายเวลาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔    
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง ญัตติอื่น ๆ  (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ   
    นายดนัย   เอ่ียมวสันต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ครับ 
นายดนัย   เอี่ยมวสันต   เรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เมืองพนัสนิคมผูทรงเกียรติ  กระผม นายดนัย  เอ่ียมวสันต  สมาชิกสภา 
    เทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑  เม่ือครั้งที่แลวท่ีอนุมัติเครื่องปมน้ำที่สมาชิก 
    สภาเทศบาลอนุมัติไมทราบวาขออนุญาตสอบถามปมน้ำที่ซื้อไปสูบน้ำขึ้นไป 

บนแท็งกน้ำเกิดชำรุดตรงโรงฆาสัตว ปมน้ำที่อนุมัติซื้อไปตัวถังชำรุด ๑ 
แรงมาที่สูบน้ำขึ้นไปชั้นบนผมเห็นแทนแท็งกน้ำที่สูบไปเกิดชำรุดพ้ืนท่ีฉาบ
เห็นเหล็กเสนที่โผลออกมา ผมกลัววาใชไปนาน ๆ แทนตรงนี้อาจจะทรุด
อาจจะลมหลนลงมาไดอาจจะทำใหพนักงานเกิดอุบัติเหตุ ขออนุญาตทาน
ประธานฝากไปถึงทานผูบริหารชวยดูแลดวยครับ อาจพิจารณาซอมแซมหรือ
สรางใหม ขอบคุณมากครับ 
-พื้นถนนตรงหนาโบสถวัดเกาะแกวนครสวรรคกับหนาโรงเรียนเทศบาล ๓       
วัดเกาะแกวนครสวรรค ตรงรอยตอพื้นจะไมเทากัน  ฝากทานประธานแจงไป
ยังคณะผูบริหารชวยซอมแซมบริเวณน้ีดวยครับ เวลารถมอเตอรไซตขับผาน
ไปประชาชนหรือผูปกครองไปสงบุตรหลานที่โรงเรียนเทศบาล ๓ อาจเกิด
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเกิดบาดเจ็บได ขอใหทานประธานสภาฝากไปยังคณะ
ผูบรหิารใหเขาใจเรื่องนี้ดวยครับ ขอบคุณมากครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              -๘- 
นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ นายสวาง  ทัดเทียม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ครับ 
นายสวาง  ทัดเทียม   เรียนทานประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสวาง  ทัดเทียม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๓ 
    ขอฝากเรื่องทานประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผูบริหาร  ๑  เรื่อง ตรงสี่แยก 
    ไฟแดงถนนหนาเมืองผมวาเรานาจะมีการออกแบบใหมั่นคงถาวร  ถนนเปน 
    คลื่น  เปนรอง ซึ่งทุกปเราก็มีการแกไขโดยการนำรถมากัดถนนเพราะผมวาไม 
    มั่นคงและถาวรครับ  ก็เลยขอฝากเรื่องนี้ผานประธานไปยังคณะผูบริหาร  
    ดวยครับ ขอบคุณครบั 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิจัย    อัมราลิขิต   เรียนประธานที่เคารพเก่ียวกับเรื่องถนนหนาเมือง ถนนสุขประยูร
นายกเทศมนตรี   และถนนจารุวร ฝงถนนสุขประยูรไปทางจังหวัดชลบุรีเราไดดำเนินการแกไข 

ออกแบบตอนนี้เราจางผูออกแบบมาสำรวจและออกแบบแตในแบบข้ันตน  
เราไดขออนุมัติขอเงินสนับสนุนจากเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุรีไปเรียบรอยแลว  ในวงเงินประมาณหกสิบลานเศษไดดำเนินการ
ไปเรียบรอยแลว เทาที่ผมไดติดตามเรื่องนี้ทางองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรีไดอนุมัติเงินกอหนี้ผูกพันในป พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนเงินเกาลานเศษและ
กอหนี้ผูกพันของป พ.ศ.๒๕๖๖ อีกประมาณหาสิบลานบาทเรียบรอย
หมดแลวครับ ทางเราก็ไมไดนิ่งนอนใจเพราะวาการท่ีเอารถมากัดถนนทำได
ชั่วขณะหนึ่งเทานั้นเอง เพราะวาเดิมทีถนนสายนี้พื้นฐานเปนคอนกรีตอยูแลว 
และเราไดมีการปูมิคทับมาสองครั้ง ซึ่งแนนอนการปูมิคสองครั้ง ความหนา
ประมาณสักสิบเซนติเมตรคอนขางที่จะรับน้ำหนักรถไมดี  แตเนื่องจากถนน 
จากพนัสนิคมไปฉะเชิงเทรา พนัสนิคมไปบานบึงไดมีการปรับเปลี่ยนเปน                
สี่ เลนส และก็แตละเลนสถนนก็เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งทำให
รถบรรทุกขนาดหนักจะผานเสนทางนี้เพ่ือขนสงไปยัง จังหวัดระยอง  จังหวัด
จันทบุรี  จังหวัดตราด มากขึ้นเพราะวาเสนทางสะดวกขึ้นก็เลยทำใหรอย
เชื่อมตอระหวางสองสาย ซึ่งในเขตเทศบาลเปนมิคทำใหไมสามารถรับน้ำหนัก 
รถบรรทุกไดดีเทากับถนนคอนกรีตที่เขาเพ่ิงสรางเสร็จไปทางคณะผูบริหาร               
ก็ไมไดนิ่งนอนใจในเรื่องที่จะแกไขตรงนี้  ทางเราไดดำเนินการขออนุมัติเงิน
อุดหนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ซึ่งทางองคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุ รี ไดผ านงบประมาณเม่ือวันศุกรที่ ผ านมาเรียบรอยแล ว                      
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไดตั้งงบประมาณใหเราใชวงปแรกเกา
ลานเศษและก็เปนงบผูกพันในปตอไปอีกหาสิบกวาลานบาท ก็คาดวาคงจะ
เริ่มสรางประมาณปลายปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตอ พ.ศ.๒๕๖๖  คงจะ
สำเร็จ  เพราะตอนนี้ เราไดมี รถมากัดถนนเพื่ อที่ จะลบรอยรองของ                      
แอสฟลทติกคอนกรีตที่มันทรุดตัว  เนื่องจากรถบรรทุกหนักมาสองครั้งแลว 
ทำใหตอนนี้ขูดไปขูดมาเกือบถึงพื้นคอนกรีตเดิม ซึ่งไมสามารถที่จะมากัดอีก
ตอไปได อาจจะมีปญหาอีกอาจจะตองมีการปูมิคใหมเฉพาะตรงสี่แยกไฟแดง               
แตมิคใหมท่ีมาปูก็คงจะเอามิคที่ทนตอการรับน้ำหนักของรถบรรทุกหนักได               
เปนมิคอีกประเภทหนึ่งมิใชมิคท่ีปูไปสองครั้งนั้น ซึ่งครั้งแรกเปนมิคธรรมดา  
 
 
 



 
-๙- 

ครั้งที่สองเปนมิคที่ผสมดวยยางพาราซึ่งเหมาะสำหรับรถเล็กเทานั้นเอง               
รถใหญเขามาก็เลยทำใหมีปญหาในเรื่องของเปนรอย  แตทั้งหมดคาดวาในป 
พ.ศ.๒๕๖๖ จะเริ่มปรับเปลี่ยนจากมิคใหเปนคอนกรีตเพ่ือจะรองรับถนนสาย
พนัสนิคมไปจังหวัดฉะเชิงเทรา  พนัสนิคมไปหนองชากไดเปนอยางดีเราได
ดำเนินการไปเรียบรอยแลวไดรับอนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุร ี เรียบรอยแลวครับ 

นายบัญชา    สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ นายธรรมรัตน  เพชราวุฒิไกร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   
    เขต  ๑  ครับ 
นายธรรมรัตน   เพชราวุฒไิกร  เรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน  ผมก็อยากจะปรึกษากับทานประธานวาระที่เก่ียวกับงบประมาณ 
    วาระที่ ๒ วาระท่ี ๓ ผมรูสึกวาทานประธานไมไดมีการอภิปรายแตลงมติเลย
    ผมวาสมาชิกเขาอยากจะอภิปราย ขอฝากทานประธานสภาเทศบาล ดวยครับ 
นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิจัย     อัมราลิขติ   ขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม อยากจะแจงให
นายกเทศมนตรี   ที่ประชุมไดทราบ  วาระที่ ๑ การรับหลักการซึ่งไมมีการอภิปรายแตในวาระที่  
    ๒ และวาระที่ ๓ ตรงนี้จะมีชวงระยะเวลา  ๓  วัน  ในการแปรญัตติทาน 
    สามารถแปรญัตติตรงนั้นได  พอแปรญัตติเสร็จเรียบรอยถาทานไมมีอะไรก็ถือ 
    วาทานไดอภิปรายไปเรียบรอยแลว  เพราะฉะนั้นวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓   

ก็คือการยอมรับลงมติเห็นชอบ  ถาทานจะแปรญัตติทานก็จะแปรญัตติชวง
ระยะเวลา ๓ วัน ที่ทานมาแปรญัตติทานก็สามารถนำญัตติที่ทานจะแปรญัตติ
มาอภิปรายไดกอนที่จะรับวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ เปนกฎระเบียบที่ระบุ               
ในขั้นตอนการประชุมสภาเทศบาล และก็เราเคยใหอภิปรายในวาระที่ ๑  
ทางจังหวัดเขาทวงเรามาวาวาระที่  ๑ ไมจำเปนตองอภิปรายเปนการ                  
รับหลักการแตถาจะแปรญัตติไดก็คือการอภิปรายกอนที่จะรับวาระที่ ๒ ก็คือ
ทานจะตองแปรญัตติเปนลายลักษณอักษรในชวงระยะเวลา ๓ วัน ตรงนี้เปน
สิ่งท่ีทานสามารถทำไดเปนระเบียบที่ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินหรือ
กระทรวงมหาดไทยไดกำหนดเอาไวครบั 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม   เมื่อไมมี  การประชุมวันนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  ก็ครบวาระแลว  ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   

ทานผูบริหาร  เลขานุการสภาเทศบาล  หัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่ 
ทุกทานที่มาประชุมกันในวันนี้   ผมขอปดประชุมครับ 

 
            .............................................. 

ปดประชุม  เวลา ๑๕.๓๐  น. 
 
 
 
 
 
 
 


