
  

 

 

๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญที่ 3 / 2564 
ครั้งที่  1 

วันที่  28  ตุลาคม   2564  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 

นายอนัน  การไส 
นางแสงเดือน  นันสมบัติ 
นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ 
นางสายเดือน ทิพบรรจง 
นางสาวณัฐริกา  นามบรรดา 
นายวาด  เชื้อสาทุม 
นายรุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
นายวิศรุต  จินามณี 
นายภักด ี นันทจักร์ 
นายคำสิงห์  มูลอินทร์ 
นายเจริญ การมงคล 
นางสาวพรรณราย มาตประสงค์ 

ประธานสภา ทต. 
รองประธานสภา ทต. 
เลขานุการสภา ฯ 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
สมาชิกสภา ทต. 
 

อนัน  การไส 
แสงเดือน  นันสมบัติ 
พิชญาภรณ์  การนิตย์ 
สายเดือน ทิพบรรจง 
ณัฐริกา  นามบรรดา 
วาด  เชื้อสาทุม 
รุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
วิศรุต  จินามณี 
ภักด ี นันทจักร์ 
คำสิงห์  มูลอินทร์  
เจริญ การมงคล 
พรรณราย มาตประสงค์ 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 
8 
  

นายทองปุ่น  การภักดี 
นายสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
นายสมพร   ทิพบรรจง 
นายปรเมศวร์  อิ่มแมน 
นายเกษม  หระสิทธิ์ 
นางสาวรุ่งทิพย์  การประไพ 
นายสายันณ์  อุ่นทรพันธ์ 
นางสาวอรุณวรรณ  อุทัยคำ 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
เจ้าพนกังานธุรการ 

ทองปุ่น  การภักดี 
สัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
สมพร   ทิพบรรจง 
ปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
เกษม  หระสิทธิ์ 
รุ่งทิพย์  การประไพ 
สายันณ์  อุ่นทรพันธ์ 
อรุณวรรณ  อุทัยคำ 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนัน  การไส 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภา จุดธูป
เทียน บูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕64 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่  28  กันยายน  2564 

นายอนัน  การไส รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 1 / 2564   ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันที่  28  กันยายน   2564
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มี ผมขอมตทิีป่ระชุมครับ   

 
 มติที่ประชุม       รับรองเป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสียง  จำนวน......11.........เสียง  
 ไม่รับรอง    จำนวน......-.............เสียง 
 งดออกเสียง    จำนวน......1............เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  กระทู้ถาม 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ทีค่ณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่เสนอใหม่      
 

นายอนัน  การไส -   ไม่มี      
ประธานสภา ฯ      
  
 
  
 
 



  

 

 

๓ 

  

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายอนัน  การไส ในระเบียบวาระที่  4  เรื่อง อ่ืน ๆ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมเชิญครับ  
ประธานสภา ฯ 

นายเจริญ  การมงคล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1 กระผมมีเรื่องแจ้ง  จำนวน  3  เรื่องดังนี้ 

1. ขอให้เทศบาลแจ้งประชาชนในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง 
2. น้ำเซาะถนนเข้าไร่นาประชาชนทำให้ถนนชำรุด - ขาด    
3. ถนนเพ่ือการเกษตรชำรุดเสียหาย  ทำให้การเดินทางไปไร่นา  ไม่สะดวก  ถนนเป็น

หลุมเป็นบ่อ  ขอให้ทางเทศบาลได้พิจารณางบประมาณในการปรับปรุง - ซ่อมแซม
ด้วยครับ 

นางสาวพชิญาภรณ์  การนิตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา ฯ ดิฉันขอแจ้งเพ่ิมเติมขอความอนุเคราะห์เทศบาลได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน

ดังนี้ 
1. รอ่งระบายน้ำหน้าบ้านนางหนูพร  ไร่สงวน  หมู่ที่  8 ขอให้กองช่างออกตรวจสอบ

เบื้องต้นด้วยค่ะ 
2. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลขอให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย

ในการดำเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว 
3. เพ่ิมเติมตามที่ท่านเจริญ  การมงคล  แจ้งไปแล้วนั้น  การซ่อมแซมถนนเพ่ือ

การเกษตร  เนื่องจากใกล้ถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรแล้วขอให้เทศบาล
พิจารณางบประมาณซ่อมแซม  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนด้วยค่ะ 

นายอนัน  การไส  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาฯ 

นายทองปุ่น  การภักดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก ทต.   กระผมขอเรียนชี้แจงดังนี้ 

1. เรื่องการทิ้งขยะ  เทศบาลตำบลม่วงนามีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะ 
โดยจัดทำเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง  9  หมู่เรียบร้อยครับ 

2. เรื่องการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  กระผมไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด  ก็รอให้
หมดฤดูฝนก่อน  เพราะถ้าฝนยังไม่หมดทำไปก็เหมือนเดิม   กระผมจะได้มอบกอง
ช่างออกสำรวจ และฝากให้ท่านสมาชิกทั้ง  2  เขต  ได้สำรวจเข้ามาด้วยครับทั้ง
เรื่องถนนและไฟฟ้า 

3. สำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ  กระผมขอมอบให้ท่านปลัดได้นำเรียนให้ที่
ประชุมทราบครับ 

 
 
 



  

 

 

๔ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล กระผมขอเพ่ิมเติมเรื่องร่องระบายน้ำหมู่ที่ 8   ตามที่ท่านสมาชิกสภา ฯ แจ้งเข้ามา  

ความจริงแล้วท่านก็แจ้งเข้ามาครั้งหนึ่งแล้ว   แต่ด้วยหลาย ๆ  สาเหตุทำให้เรายังไม่ได้มี
การเข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไข   ตามที่ท่านนายกแจ้งจะได้มอบให้กองช่างออกสำรวจ
เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยครับ   และหมู่ที่ 3  ทางไปวัดป่าเทศบาลก็ได้
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว  สำหรับโครงการที่เทศบาลได้รายงานกัน
เงินต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น   กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงขั้นตอนการ
ดำเนินการดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก  บ้านม่วงกลาง  หมู่ที่ 1   งบประมาณ  
325,000.-  บาท  จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างเข้า
ทำสัญญาจ้าง 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งบประมาณ  121,200.-  บาท  
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ( ธนาคารน้ำแบบปิด ) บ้านหนองเขื่อนช้าง 
หมู่ที่ 7  งบประมาณ  107,500.-  บาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาจ้าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6  งบประมาณ      
64,200.-  บาท  รอทำสัญญาจ้าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4  งบประมาณ     
211,800.-  บาท  อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาจ้าง 

6. โครงการเสริมผิวถนนเดิมด้วย Asphalt Concrete ถนนสายทางข้างวัดเทวา 
ประสิทธิ์  ถึง บ้านนางสน การมงคล  บ้านม่วงกลาง  หมู่ที่   1 ตำบลม่วงนา   
งบประมาณ   492,000.-    บาท   ผู้ รับจ้ างเข้ าดำเนินงานและอยู่ ระหว่าง
ดำเนินงาน 

7. โครงการเสริมผิวถนนเดิมด้วย Asphalt Concrete ถนนสายศาลาประชาคมหมู่ที่ 
5  ถึง ข้างวัดอนุเขตตาราม  บ้านนาน้อย  หมู่ที่  5 ตำบลม่วงนา   งบประมาณ   
492,000.- บาท   ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ถนนสายท่าวัดบุรี  
– โคกหนองกุงงบประมาณ   496,000.-  บาท  ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 2 งบประมาณ   
496,000.-  บาท  ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาจ้างแล้ว 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 ( สายทางเชื่อม 
กุดม่วง -นาจารย์ ) งบประมาณ   499,000.-  บาท งานดำเนินการยังไม่สมบูรณ์  
รอแก้ไขงาน 

11.โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 5 งบประมาณ  65,400.-  บาท   
     กำลังดำเนินการ 
12.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ   งบประมาณ  88,000.-  บาท รอผู้รับจ้างเข้าทำ 
     สัญญาจ้าง 
13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด)  งบประมาณ   

67,000.-  บาท หาผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาจ้าง 



  

 

 

๕ 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6  งบประมาณ   
73,000.-  บาท  หาผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาจ้าง 

15. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง  ขนาด  18,000 บีทียู  จำนวน  2  เครื่อง  
งบประมาณจำนวน  45,200.-  บาท  ( สำนักปลัด )  รอปิดบัญชีให้เรียบร้อยก่อน
ดำเนินการ  

16. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง  ขนาด  24,000 บีทียู  จำนวน  1  เครื่อง  
งบประมาณจำนวน  25,300.-  บาท  ( สำนักปลัด ) รอปิดบัญชีให้เรียบร้อยก่อน
ดำเนินการ  

17. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง  ขนาด  24,000 บีทียู  จำนวน  1  เครื่อง    
งบประมาณจำนวน  25,300.-  บาท  ( กองคลัง ) รอปิดบัญชีให้เรียบร้อยก่อน
ดำเนินการ 

และสำหรับโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ขุด
ลอกหนองเขื่อนช้าง   หมู่ที่ 7  โครงการระบบประปา  หมู่ที่ 6  ถนนอัลฟัสติกหมู่ที่  1  
และหมู่ที่   3   ตอนนี้รอใบจัดสรร  เมื่อได้รับใบจัดสรรก็จะดำเนินการทันทีครับ  
กระผมขอรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับ   

นางสาวพชิญาภรณ์  การนิตย ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา ฯ ดิฉันขอเพ่ิมเติมเรื่องไฟสาธารณะหน้าวัดเทวาประสิทธิ์  -  คอสะพาน  ทางไปอำเภอ

ดอนจาน  ช่วงเวลากลางคืนมืดมาก  ทำให้เกิดอุบัติเหตุ  จึงอยากขอให้เทศบาลได้
พิจารณาตดิไฟส่องสว่างเพ่ิมด้วยค่ะ 

นางแสงเดือน  นันสมบัติ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองประธานสภา ฯ ขอเพ่ิมเติมเรื่องบริเวณถนนสายหลัก  มีประชาชนสอบถามมาว่าช่วงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่

ออกตัดหญ้าบริเวณถนนสายหลักเชื่อมบ้านม่วง - บ้านนา   ทำให้ตอนนี้มีหญ้าขึ้นรก
มาก  ทำให้มองดูไม่สวยงาม  ฝากให้ทางเทศบาลได้พิจารณาด้วยค่ะ 

นายอนัน  การไส  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก ทต. เรื่องการตัดหญ้าบริเวณถนน  2  ข้างทาง  เดิมเทศบาลเรามีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่

ตอนนี้ไม่ได้มีการต่อสัญญาต่อเนื่องจากคนเดิมอายุ 70 แล้ว และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  ไม่มีการตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินการไว้   ถนนสายนี้เป็นความรับผิดชอบ
ของทางหลวงชนบท  ดังนั้น กระผมจึงอยากให้ทำในลักษณะการบูรณาการร่วมกัน  
ส่วนของถนนภายในหมู่บ้านก็เช่นกันขอให้ทุกส่วนร่วมด้วยช่วยกันไม่อยากมองให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล  อยากให้ทุกส่วนได้ดำเนินงานร่วมกันครับ  ส่วนไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณถนนทางไปอ.ดอนจาน  หน้าวัดเทวาประสิทธิ์ก็เช่นกันหากต้องการที่จะติดตั้ง
ต้องของบประมาณไปยังเจ้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนเส้นนี้หรือขออนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก่อนดำเนินการครับ 

 



  

 

 

๖ 

นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 กระผมขอนำเรียนปรึกษาเรื่องน้ำประปาครับ สืบเนื่องจากเป็นประจำทุกปีตำบลม่วงนา

ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาเรื่องน้ำ   น้ำไม่พอใช้ในครัวเรือน  กระผมจึงอยากให้ที่
ประชุมได้พิจารณาวางแผนรองรับการใช้น้ำสำหรับฤดูแล้งที่จะถึงนี้ 

นายอนัน  การไส การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำไม่พอใช้ในฤดูแล้ง  ถังภัยแล้งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไข 
ประธานสภา ฯ ปัญหาน้ำไม่พอใช้ครับ ร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายครับให้ทุกท่านเสนอความเห็นเข้ามาได้

เลยครับ 

นายวาด  เชื้อสาทุม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 กระผมพอทราบมาว่ามีประชาชนบางกลุ่มมีการเปิดน้ำรดพืชผักสวนครัว  แต่ยังเสียค่า

น้ำเพียงเป็นการรักษามิเตอร์เพียงเดือนละ  50  บาท มิเตอร์ชำรุดไม่มีการเปลี่ยน
มิเตอร์ใหม่  กระผมจึงอยากขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง  หรือผู้ทำหน้าที่จดมิเตอร์ได้
ตรวจสอบเรื่องมิเตอร์ด้วยครับ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ขอเพ่ิมเติมเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ฯ  ชี้แจงไปแล้ว  นั้น      

ถนนสาย 2019  เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท  และทางหลวงชนบทมี
งบประมาณในการดำเนินการอยู่แล้ว  เทศบาลได้ทำหนังสือแจ้งไปแล้วและทราบว่าทาง
หลวงชนบทได้นำโครงการบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว    หากเทศบาลจะ
ดำเนินการต้องมีการขออนุญาตก่อน   กระผมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานไปแล้ว
และจะได้มีการติดตามอีกครั้งครับ  ส่วนของการดูแลรับผิดชอบตัดหญ้าถนนสาย  
2019    ถนนสายนี้ตามที่ท่านนายก ฯ แจ้งไปแล้วว่าไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลโดยตรง  
แต่เป็นถนนสายเฉลิมพระเกียรติที่เราดูแลอยู่  กระผมจึงอยากให้ทุกส่วนได้มีโอกาส
บูรณาการร่วมกันมากกว่าครับ  เรื่องปัญหาน้ำไม่พอใช้กระผมขอเสนอให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมกันในการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำโดยตรง  และขอให้ที่
ประชุมเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกันครับ 

นายอนัน  การไส ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ 
ประธานสภา  ฯ เชิญท่านอ่ืนเสนอได้ครับ 

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก ทต. เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ  เรื่องการตรวจสอบมิเตอร์น้ำว่าใช้งานได้ปกติ  หรือชำรุด

หรือไม่นั้น  เทศบาลได้แจ้งในที่ประชุมเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้จดมิเตอร์น้ำทราบแล้วครับ   
ส่วนเรื่องที่ท่านปลัดเทศบาลเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหา
ร่วมกันกระผมเห็นด้วยครับ 

นายรุ่งโรจน์  กุลเกษตร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 กระผมขอแจ้งเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ 4  บริเวณบ้านพ่อจำรัส  

เพชรวิเศษ  ร่องน้ำอุดตันส่งกลิ่นเหม็นทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน   
ขอแจ้งให้เทศบาลตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขด้วยครับ 



  

 

 

๗ 

นายอนัน การไส ทราบว่าการก่อสร้างร่องระบายน้ำจุดนี้เป็นโครงการที่อำเภอก่อสร้าง  แต่มันอยู่ในพื้นท่ี 
ประธานสภา ฯ เราก็คงต้องปรับปรุง - แก้ไขต่อไปครับ          

นายเจริญ  การมงคล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ฯ  เทศบาลพอจะมีงบประมาณใน

การสบทบหรือไมค่รับ  ฝากผู้บริหารด้วยครับ  หรือสามารถดำเนินการได้หรอืไม่ครับ                         

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน  กระผมได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบว่า

เทศบาลและสำนักงานพัฒนาสังคม ฯ  ไม่สามารถอุดหนุนหรือสมทบได้เนื่องจากทาง
กองทุนไม่มีการปิดบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดเชิญหัวหน้าสำนักปลัดแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ  

 
นางสาวรุ่งทิพย์  การประไพ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด สืบจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคม ฯ  มาติดตามการ

ดำเนินงานของกองทุน ฯ  ทำให้ทราบว่ากองทุนไม่มีการปิดบัญชีและไม่มีการสรุปผล
การดำเนินการของกองทุน ฯ ตามที่ท่านปลัดนำเรียนไปแล้วค่ะ   จึงไม่สามารถ
ดำเนินการสมทบเงินให้กองทุนได้ค่ะ  ตามระเบียบของการดำเนินงานของกองทุนหาก
กองทุนสามารถสรุปผลการดำเนินงานหรือปิดบัญชีได้  เทศบาลและสำนักงานพัฒนา
สังคมจึงสามารถจ่ายเงินสบทบให้กองทุนได้ค่ะ    

   
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการร่วมกัน 3 ฝ่ายเพ่ือติดตามและดูแลเรื่องน้ำประปาภายใน

หมู่บ้านขอให้ที่ประชุมเสนอเข้ามาเลยครับ 

นายอนัน  การไส เชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อครับ      
ประธานสภา ฯ 

นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา ฯ คณะกรรมการโซนบ้านม่วงขอเสนอ 

1. นายเจริญ  การมงคล 
2. นายภักดี  นันทจักร์ 
3. นางสาวพรรณราย มาตประสงค์ 

นายอนัน  การไส  มีท่านสมาชิกจะเสนอเพ่ิมหรือไม่  ถ้าไมมี่ขอมติครับ 
ประธานสภา 

มติที่ประชุม       เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง  จำนวน......11.........เสียง  
 ไม่เห็นชอบ       จำนวน......-.............เสียง 
 งดออกเสียง    จำนวน......1............เสียง 

 



  

 

 

๘ 

นายอนัน  การไส บ้านนาเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อครบั      
ประธานสภา ฯ 

นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 คณะกรรมการโซนบ้านนาขอเสนอ 

1. นายวาด  เชื้อสาทุม 
2. นายรุ่งโรจน ์ กุลเกษตร 
3. นางสายเดือน  ทิพบรรจง 

นายอนัน  การไส  มีท่านสมาชิกจะเสนอเพ่ิมหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติครับ 
ประธานสภา 

มติที่ประชุม       เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง  จำนวน......11.........เสียง  
 ไม่เห็นชอบ    จำนวน......-.............เสียง 
 งดออกเสียง    จำนวน......1............เสียง  

นายอนัน  การไส ท่านอ่ืนมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เชิญครับ 
ประธานสภา ฯ ถ้าที่ประชุมไม่มีกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

โอกาสหน้าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเช่นเคย ผมขอปิดการประชุมครับ 
                      
 ปิดประชุม  11.55 น. 
 

  (ลงชื่อ)               ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                  (   นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์  ) 

                 ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา   

                      (ลงชื่อ )            ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
           ( นายอนัน  การไส  )  
                                 ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่ ...3...เดือน กันยายน   พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)                                    ประธานกรรมการ            (ลงชื่อ)                                    กรรมการ          
                ( นายภักดี  นันทจักร์  )                                             ( นายเจริญ การมงคล  ) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา                            ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  

  
(ลงชื่อ)                                   กรรมการ              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ         
          ( นายคำสิงห์  มูลอินทร ์)                                          ( นางสาวพรรณราย  มาตประสงค ์) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา                             ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา 



  

 

 

๙ 

 
 
(ลงชื่อ)                                   กรรมการ                (ลงชื่อ)                                   กรรมการ           
        ( นางสาวณัฐริกา  นามบรรดา )                                        (  นางสายเดือน  ทิพบรรจง  ) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา                              ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา 

(ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
             ( นายวาด เชื้อสาทุม ) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา                                                       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

๑๐ 

 

 

(ลงชื่อ)    - พิชญาภรณ์  การนิตย์-   ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                       (   นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์  ) 

                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา   

                       (ลงชื่อ )   – อนัน  การไส -  ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
                 ( นายอนัน  การไส  )  
                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา 
 
 
 


