
-1- 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30  น.   - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว นายสุพล นุริตมนต ตําแหนง 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม  ประธานสภาฯเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561   ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายสุพล  นุริตมนต   เรียนนายกเทศมนตรีตําบลนิเวศน และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน วันนี้มีเรื่อง 
ประธานสภาฯ    จะแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ครับ 
                                           1.สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ไดมีเจาหนาที่ยายมาใหมซึ่ง 
                                            ในวันที่ประชุมเจาหนาที่ไดขอลาหยุดวันนี้จึงใหแนะนําตัวใหมเชิญครับ 

นางสาวกวินนาถ บุญจันทร        กราบเรียนทานประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผูบริหารฯหัวหนาสวนที่เขารวม 

เจาพนักงานพัสดุ                     ประชุมทุกทานคะดิฉัน นางสาวกวินนาถ บุญจันทร ตําแหนงเจาหนาที่พัสดุยายมา        

                                           จากองคการบริหารสวนตําบลนิคม อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมยคะ                                    

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

นายสุพล  นุริตมนต                  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนมีทานใดที่จะแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ 

นางสุพรรณี เวียงสิมา                ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายงานการประชุมหนา 8 จากขอความ  ในวันนี้ไมได 
สมาชิกสภาฯ                           มีการอภิปรายนะครับ  แกไขเปน  อภิปรายไดแตไมมีการลงมตินะครับ                                              

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องกระทูถาม  
    - ไมมี –  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  
    - ไมมี –  

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องท่ีเสนอใหม 
                                          1.รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี2และ 3 

นายสุพล  นุริตมนต                  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562         
ประธานสภาฯ ในวาระท่ี 2 และ 3 ซึ่งทางสภาฯ ไดกําหนดใหมีการแปรญัตติ ในวันที่                   16 - 17 

สิงหาคม2561 ก็ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ 

นายพรประสิทธิ์  รัตนวิชัย เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ขออนุญาตนําเรียนขอระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ  กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2554 ขอ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัติ
นั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถิ่นรายงานนั้น อยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมกีารแกไขเพิ่มเติมในตอน
หรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ 
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คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้น
แกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง กอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณา
เปนการดวนใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง  ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยาง
อื่นถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว
ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไป
แลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะลงมตใิหสงปญหานั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได  โดยไมใหมีการแปรญัตติ
ในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว 
การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออ่ืนๆ 
ตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได  

นายสุพล  นุริตมนต ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดนําเรียนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 ขอ 50 ขอ 51 ใหทราบแลวนั้น  

ตอไปขอเชิญ นายกมล  ศิริเกตุ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดรายงานรายละเอียดการ
แปรญัตติใหที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นายกมล  ศิริเกตุ  เรียนทานประธานสภาฯทานผูบริหารและสมาชิกสภาฯที่เคารพทุกทานนะครับ 
สมาชิกสภาฯ                          กระผม นายกมล ศิริเกตุ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งมี นายสําลี มะลาศรี เปนกรรมการ

แปรญัตติและ นางสาวสุพรรณี  เวียงสิมา เปนคณะกรรมการและเลขานุการแปรญัตติตามที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลนิเวศนมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภา 
เทศบาลตําบลนิเวศน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  15 
สิงหาคม 2561 และสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณากําหนดรับคําแปรญัตติในระหวาง
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น ถึง วันที่ 16  สิงหาคม        พ.ศ. 2561 
เวลา 16.00 น. เปนตนไป    ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนิเวศนนั้น ปรากฏวา ไมมี
สมาชิกทานใดยื่นคําขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจึงไดประชุมรวมกัน มีมติเห็นชอบตาม
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงเรียนตอท่ีประชุมเพื่อ
รับทราบครับ 

นายสุพล  นุริตมนต  เชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

 

 
 
 
 



-3- 

นายพรประสิทธิ์  รัตนวิชัย เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเลขานุการ
สภาฯ   วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   
                                        พ.ศ. 2554 ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไมมีการอภิปราย 

เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุอันสมควรใน 
การพิจารณาวาระนี้  ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

นายสุพล  นุริตมนต                 ทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทานครับในวาระท่ี 2 นั้นไมมีสมาชิกทานใดยื่นคํา 
ประธานสภาฯ                        ขอแปรญัตตินะครับ ตอไปในวาระท่ี 3 ก็จะขอมติตอท่ีประชุมสภาเลยนะครับ                
                                          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                          รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครับ 

มติท่ีประชุม                            เห็นชอบ    10   เสียง 

นายสุพล  นุริตมนต                  2. การโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางขอเชิญ 
ประธานสภาฯ                         ทานนายกฯชี้แจงครับ 

นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม            สําหรับขอ 2 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
นายกเทศมนตรีฯ    ก็ขอเชิญหัวหนาฝายอํานวยการชี้แจงครับ 

นางสาวอัจฉริยา ลําพองชาติ        กราบเรียนทานประธานสภาฯและที่ประชุมที่เคารพนะคะดวยเทศบาลมีความหัวหนาฝาย
อํานวยการ               จําเปนที่จะขออนุมัติตอทางสภาฯในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ตาม     

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 ( แกไขเพิ่มเติม      
 ฉบับที่ 2  และ 3 พ.ศ. 2543 )  ขอ 27  การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคา  
 ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป  
 ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  ซึ่งมีรายละเอียดการ 
 โอนดังนี้ 

        สํานักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
คาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   
-คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ตั้งไว21,000 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล ราคา 21,000 บาท    

      คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)จํานวน 1 หนวย โดยมี

คุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้   
1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics 
Processing Unit)  ไมนอยกวา 8 แกน หรือ   
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2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ี 
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  

      - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  

 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 
นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 

หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 

       - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  - สามารถใชงานไดไมนอย
กวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 

กองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
1. คาจัดซื้อโตะทํางาน ตั้งไว  5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตวั 
ราคาตัวละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน  10,000  บาท 
เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจําเปนตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อได
ในทองถิ่น โดยคํานึงถึงความประหยัดและประโยชนของทางราชการ   
2 .คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ตั้งไว  3,000 บาทเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงสูงและ
ที่พักแขน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน  6,000  บาท 
เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจําเปนตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อได
ในทองถิ่น  โดยคํานึงถึงความประหยัดและประโยชนของทางราชการ   

กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-คาจัดซื้อเครือ่งพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
เครื่องพิมพ สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 7,100 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 

     - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)  
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- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi – มีความเร็วในการพิมพรางขาว
ดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาท ี(ppm)  
หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาท(ีppm) 
หรือ 8.1 ภาพตอนาที(ipm) - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน - สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ 
Custom 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

นายสุพล  นุริตมนต                  เปนการโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางนะครับมีสมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ                        จะสอบถามไหมครับ 

นายกมล  ศิริเกตุ                      กระผมมีขอสงสัยเกี่ยวกับงบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป 2561 ที่ตั้ง  
สมาชิกสภาฯ                           งบประมาณ คาใชจายในการจัดงานวันเด็กนะครับตั้งงบประมาณไวแตทําไมไมเห็น  
                                           ดําเนินการไมทราบวาติดขัดตรงไหนถึงไมดําเนินการครับประชาชนก็สอบถามครับ 

นายสุพล  นุริตมนต                   ก็ขอเชิญทานนายกฯชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม            กระผมขอใหฝายอํานวยการชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 

นางสาวอัจฉริยา ลําพองชาติ       กราบเรียนทานประธานและที่ประชุมสภาฯที่เคารพคะตามที่ทานสมาชิกสภาฯ 
หวัหนาฝายอํานวยการ              สอบถามเรื่องคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาตินะคะการตั้งงบประมาณนั้น 

 เปนการตั้งงบประมาณในการดําเนินการเปนโครงการไมใชการจัดซื้อขนมนะคะและ    
 ถาหากดําเนินการเราก็จะตองจัดขึ้นจริงและใหตรงกับวันเด็กคะ 

นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม            ขออนุญาตทานประธานสภาฯและท่ีประชุมที่เคารพทุกทานครับตามที่เจาหนาที่ได 
นายกเทศมนตรีฯ                      ชี้แจงรายละเอียดนะครับทานสมาชิกฯอาจจะไมเขาใจก็เลยจะอธิบายคือเปนการ 
                                           จัดทําโครงการของเทศบาลดําเนินการเองไมไดเขาไปรวมกับหนวยงานอื่นและก็ตอง 
                                           ดําเนินการตรงกับวันจริงครับ 

นายสุพล นุริตมนต                    มีสมาชิกทานใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับถาไมมีก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะ
ประธานสภาฯ                          ครับถาไมมีกระผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศน 
                                           ทานใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
                                           งบประมาณ จํานวน  44,700 บาท ครับ                  

มติท่ีประชุม                            เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  
                                           จํานวน  10  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 6                    เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายสุพล นุริตมนต                ไมทราบมีสมาชิกทานใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนออีกหรือไมครับขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเทอดศักดิ์ จําปาแถม         กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับอยากจะเรียนถามทานนายกฯครับ 
สมาชิกสภาฯ                    เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใกลจะสิ้นปงบประมาณแลวไมทราบวาโครงการ  
                                        กอสราง ถนน คสล. บานหนองเดิด ที่เชื่อมกับตําบลหนองไผไมทราบวาจะดําเนินการ 
                                        เมื่อไหรครับ  

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม          ทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯที่เคารพทุกทานครับสําหรับโครงการกอสราง 
นายกเทศมนตรีฯ                   ถนน คสล. บานหนองเดิดและบานตาเสือนะครับ  ทางเทศบาลไดทําสัญญากับ 
                                        ผูรับเหมาแลวนะครับเทศบาลก็ไดแจงใหเขาดําเนินการไป 2 ครั้งแลวผูรับเหมาก็ยังไม 
                                        เขาดําเนินการก็จะทําหนังสือแจงไปอีกครั้งก็รอดูกอนเพราะไดทําสัญญาแลวขอบคุณ 
                                        มากครับ 

นายสําลี  มะลาศรี                 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯที่เคารพทกทานนะครับกระผม 
รองประธานสภาฯ                  ก็ขอขอบคุณทานนายกฯมากครับที่ชวยแกไขปญหาของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล  
                                         ตําบลนิเวศนทั้งเรื่องน้ํา ไฟฟา ถนน กระผมอยากจะขอเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดงานวัน 
                                         เด็กก็ขอใหเทศบาลดําเนินการเองดวยครับ 

นายกมล  ศิริเกตุ                    ทานผูบริหารฯทานสมาชิกฯที่เคารพทุกทานนะครับผมขอเรียนปรึกษาสมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ                         ทุกทานนะครับเกี่ยวกับการสรางสํานักงานขึ้นใหมเพราะในขณะนี้มีเจาหนาที่เพิ่มมาก 
                                         ขึ้นทําใหสถานที่คับแคบไมมีหองโดยเฉพาะหองทํางานของทานประธานสภาฯและ 
                                         สมาชิกสภาฯทางเทศบาลจะตองจัดใหมีหองทํางานนะครับจึงขอปรึกษาวาเทศบาล 
                                         นาจะยืมเงินสักกอนมาสรางอาคารสํานักงานแหงใหมตรงบริเวณใกลกับสนามกีฬา 
                                         เพราะบริเวณดังกลาวกวางพอที่จะดําเนินการไดครับ 

นายสําลี  มะลาศรี                  กราบเรียนทานประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกทานนะครับกระผมเห็นดวยกับทาน 
รองประธานสภาฯ                  สมาชิกสภาฯ ทานกมล ศิริเกตุ ที่จะใหมีการดําเนินการสรางสํานักงานใหมเพราะ  
                                        สถานที่เดิมคับแคบมากครับ 

นายสมเดช แสงสุรินทร            กราบเรียนทานประธานสภาฯสมาชิกสภาฯผูเขารวมประชุมทุกทานครับกระผมขอ 
รองนายกฯ                           แจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการเขารวมประชุมการขอใชที่ดินสาธารณะประโยชนตรงบริเวณ 
                                        บานทาเยี่ยม หมู 4 ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดอนุมัติใหผานแลวนะครับในสวนของ 
                                         การสรางสํานักงานใหมนั้นก็เห็นดีดวยงบประมาณที่ใชก็ ประมาณ 5,000,000 บาท    
                                         นาจะไดไหมครับหัวหนาพัสดุ ในสวนที่ดินบริเวณดังกลาวเราก็สามารถรื้อถอนสิ่งปลูก 
                                         สรางบริเวณดังกลาวได 
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นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม           สําหรับเรื่องการกอสรางสํานักงานใหมนั้นก็เห็นดีดวยก็ฝากใหทานปลัดฯเจาหนาที่ 
นายกเทศมนตรีฯ                    งบประมาณตรวจสอบพิจารณางบในการกอสรางอาคารใหมดวยในเรื่องของรายไดที ่
                                         จะจัดสรรมาใหกับสวนที่เราจัดเก็บเองวามีงบประมาณพอที่จะดําเนินการไดไหมและ 

ก็ใหนําเรียนที่ประชุมสภาฯอีกครั้งหนึ่ง 

นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย         กราบเรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกสภาฯที่เคารพทุกทานนะครับก็ตอง 
เลขานุการสภาฯ                     ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่เห็นชอบที่จะใหทางเทศบาลตําบลนิเวศนดําเนินการ 
                                         สรางอาคารแหงใหมซึ่งทางเทศบาลสามารถดําเนนิการกูเงินไดแตเราก็ตองขออนญุาต 
                                         และจะตองมีสถานที่ชัดเจนวาจะดําเนินการกอสรางบริเวณไหนและจะตองดําเนินการ  
                                         ออกแบบกอสรางอาคารและตองกําหนดไวในแผนพัฒนาดวยครับและผมก็จะแจงให 
                                         ทางกองชางฯดําเนินการออกแบบอาคารไวและใหดําเนินการนําเขาแผนพัฒนาฯครับ 

นายสุพล  นุริตมนต           ทานสมาชิกฯทกุทานก็คงจะเขาใจแลวนะครับสําหรับการสรางอาคารแหงใหม 
ประธานสภาฯ                          

นายสําลี มะลาศรี                    กระผมมีเรื่องท่ีจะเสนอนะครับเนื่องจากในฤดูนี้เปนฤดูฝนทําใหเกิดปญหาเรื่องตนไมรอง
ประธานฯ                         ลมก็ยากใหทางเทศบาลดําเนินการจัดซื้อเครื่องมือในการตัดตนไมไวใหพรอมดวยครับ 

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม            กราบเรียนที่ประชุมสภาฯนะครับทางเทศบาลเราไดดําเนินการจัดซื้อเรียบรอยแลวนะ 
นายกเทศมนตรีฯ                     ครับยังเหลือแครถกระเชาที่ชวยในการตัดตนไมซึ่งปงบประมาณนี้ไดดําเนินการตั้ง 
                                          งบประมาณไวแลวคาดวาตอไปจะไมมีปญหาแลวครับ 

นายสุพล นุริตมนต                   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือเปลาครับถาไมมีในวันนี้ก็ขอขอบคุณทาน                         
ประธานสภาฯ                         สมาชิกสภาฯเจาหนาที่ที่เขารวมประชุมทุกทานเมื่อไมมีสมาชิก ทานใดมีขอสงสัย 
                                           สอบถามขอปดการประชุมเพียงเทานี้  
 

- เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
  

 
 
    (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม  
             (นายพรประสิทธิ์  รัตนวิชัย)  
              ปลัดเทศบาลตําบลนิเวศน 
          เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนิเวศน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพรอมกันตรวจรายงานการประชุมเปนการถูกตองแลว    

……………………………………………….(นายแสน  แสงสุรินทร) 

......................................................(นายสุระชัย  วีระสอน) 

......................................................(นางสาวประกายเพชร เวียงสิมา) 
 
 

 
 

 ทราบ 
 
 
 
            (นายสุพล  นุริตมนต) 
              ประธานสภาเทศบาลตําบลนิเวศน 

 

 

  
 

 


