
  

 

 

๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญที่ 4 / 2564 
ครั้งที่  1 

วันที่  27  ธันวาคม   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 
9 
  

นายทองปุ่น  การภักดี 
นายสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
นายสมพร   ทิพบรรจง 
นายพัฒนพงศ์   การชารี 
นายปรเมศวร์  อิ่มแมน 
นายเกษม  หระสิทธิ์ 
นางสาวรุ่งทิพย์  การประไพ 
นายพิสิษฐ์  ศรีแสนยงค์ 
นางสาวอรุณวรรณ  อุทัยคำ 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนกังานธุรการ 

ทองปุ่น  การภักดี 
สัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
สมพร   ทิพบรรจง 
พัฒนพงศ ์ การชารี 
ปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
เกษม  หระสิทธิ์ 
รุ่งทิพย์  การประไพ 
พิสิษฐ์  ศรีแสนยงค์ 
อรุณวรรณ  อุทัยคำ 

 

 
 
 
 
 



  

 

 

๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนัน  การไส 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภา จุดธูป
เทียน บูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕64 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 3 / 2564 ครั้งที่ 
1  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม   2564 

นายอนัน  การไส รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา สมัยสามัญ สมัยที่ 

3 / 2564   ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม   2564   
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มี ผมขอมตทิีป่ระชุมครับ   

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

นายอนัน  การไส 3.1 การซ่อมแซมถนนลูกรังปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภา ฯ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนาที่เป็นผู้ยื่นเสนอกระทู้ถาม  เรียนเชิญครับ 
 
นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 1   ขอเรียนสอบถามท่านผู้บริหารเรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ถนนเพ่ือการเกษตร  ซึ่งใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ยังไม่มีการซ่อมแซม  ประชาชนก็สอบถามมา   ดิฉันจึง
ขอให้ท่านได้พิจารณาด้วยค่ะ 

นายอนัน  การไส  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา  ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ 
 
 
   



  

 

 

๓ 

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี สำหรับเรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ถนนเพ่ือการเกษตร   ทุกอย่างอยู่ขั้นตอนของการ

ดำเนินงานครับ  ส่วนรายละเอียดกระผมได้มอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบครับ  

นายพิสิษฐ์  ศรีแสนยงค์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายช่างโยธา การซ่อมแซมถนนลูกรัง  ถนนเพ่ือการเกษตร   กองช่างเทศบาล ฯ ได้ออกสำรวจแล้ว

โซนบ้านม่วงมี 8  สายทาง   งบประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000.-  กว่า  ส่วน
โซนบ้านนามี  8  สายทางเช่นกัน  ประมาณการค่าใช้จ่าย 200,000.-  กว่า  เช่นกัน
ครับ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ขอเพ่ิมเติมตามที่นายช่างโยธาออกพ้ืนที่ในการสำรวจถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย  แต่

เนื่องจากในหมวดงบกลาง  เงินสำรองจ่ายเทศบาลเราตั้งงบฉุกเฉินไว้ที่ 200,000.-  
บาท  ซึ่งเพียงแค่เขตบ้านม่วงก็เกินงบประมาณแล้ว  ดังนั้นกระผมก็จะได้ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาได้พิจารณาปรับลดใหม่ด้วยครับ  เพ่ือให้เขา้กับงบประมาณของเทศบาลด้วย
ครบั  ซึ่งก็จะได้ปรึกษากันอีกครั้งครับ 

นายอนัน  การไส 3.2 ถังน้ำประปาหมู่ที่  1 
ประธานสภา ฯ เชิญนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา  ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ในส่วนของถังน้ำประปาหมู่ที่  1  กระผมมอบให้นายช่างโยธา  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ครับ 

นายพิสิษฐ์  ศรีแสนยงค์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายช่างโยธา โครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมูท่ี่  1  ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว  การก่อสร้าง

ก้าวหน้าไปแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะ  60  -  70  % 

นายอนัน  การไส 3.3 งบการศึกษาดูงานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประธานสภา ฯ เชิญนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา  ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบ  

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการศึกษาดูงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ขอ

ท่านปลัดเทศบาลนำเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี  ขอนำเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้

จ่ายงบประมาณโครงการศึกษาดูงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ดังนี้   
- ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้ง

งบประมาณจำนวน   250,000.-  บาท  เนื่องจากในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
เราไม่ได้ไปศึกษาดูงาน  ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการใช้จ่ายงบประมาณ      
มีการโอนงบประมาณรายละเอียด  ดังนี้ 



  

 

 

๔ 

1. โอนลดไปเงินสำรองจ่าย ( กองช่างขออนุมัติโอน ) 18 / 6 /2564  จำนวน
50,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสะพานห้วยนาโพธิ์  

2. โอนลดไปเป็นค่าไฟฟ้า ( สำนักปลัดขออนุมัติโอน ) 18 / 6 /2564 จำนวน
160,000.- บาท 

- ค่ากระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งไว้  900,000.-  บาท   
โดยเฉลี่ยค่าไฟฟ้าเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือนละ  90,000.-  บาท

   
3. โอนลดไปเป็นซ่อมแซม ( สำนักปลัดขออนุมัติโอน ) 18 / 6 /2564 จำนวน

    20,000.- บาท 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินตั้งไว้  จำนวน  50,000.-  บาท 
- โดยขออนุมัติโอนครั้งนี้เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

1. ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  จำนวน  16,000.- บาท 
2. ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในสำนักงาน จำนวน  4,000.- บาท 

รวมงบประมาณท่ีขออนุมัติโอนลดทั้งสิ้น     จำนวน 230,000.- บาท
คงเหลืองบประมาณจำนวน 20,000.- บาท 

นายอนัน  การไส   3.4 ถังขยะท่ีชำรุด 
ประธานสภา ฯ   เชิญนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา  ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรื่องถังขยะขอมอบให้ท่านรองปลัดเทศบาล  นำเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองปลัดเทศบาล ช่วงนี้เทศบาลตำบลม่วงนาไม่มีการจัดซื้อถังขยะเพ่ิมครับ  เทศบาลตำบลม่วงนามีถัง

ขยะจำนวน  687    ถัง  การเก็บค่าขยะมี  2  อัตรา  คือ  5  บาท  และ  10  บาท  
เป็นเงินรายได้  6,870.-  บาท /  เดือน    ส่วนในอนาคตกระผมขอเสนอให้มีการเก็บ
ค่าบริการในอัตราเดียวกัน   เก็บเป็นรายครอบครัว  ปัจจุบันมี  1,187  ครัวเรือน ๆ 
ละ  10  บาท  ก็ขอฝากให้สภาเทศบาลได้พิจารณาด้วยครับ  ส่วนถังขยะปัจจุบันเรา
เป็นถังขยะที่เหมาะสมอยู่แล้ว  เหมาะในการขนย้ายเพราะรถขยะเราเป็นแบบเปิดข้าง  
ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ยกไม่ไหว   ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนาเรียนถามมาว่าจะ
มีการจัดซื้อถังขยะเพ่ิมหรือไม่  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เราไม่ได้มีการตั้ง
งบประมาณสำหรับจัดซื้อถังขยะเพ่ิมครับ  แต่ถ้าเราจะจัดซื้อก็จะได้พิจารณากันอีกครั้ง
และจะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจเข้ามาว่าต้องเพ่ิมจำนวนเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ    
แต่ทั้งนี้ก็ต้องให้สอดคล้องกับการลดปริมาณขยะ  เพราะปัจจุบันเทศบาลตำบลม่วงนา
ได้ดำเนินโครงการลดปริมาณขยะที่หมู่ที่ 6  เป็นหมู่บ้านนำร่องในการดำเนินโครงการ ฯ 
ครับ 

 



  

 

 

๕ 

นายอนัน  การไส  ตามท่ีท่านเกษม  หระสิทธิ์  ได้เสนอเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราการเก็บค่าบริการขยะ 
ประธานสภา ฯ เป็นอัตราเดียวกัน  จากเดิม 5  บาท  เป็นอัตราเดียวคือ 10  บาท  นั้น  ถ้าถังขยะเรา

เพียงพอต่อครัวเรือน    ประชาชนก็คงไม่มีปัญหาอะไร  แต่ทั้งนี้การบริการของเทศบาล
และถังขยะของเราต้องมีเพียงพอครับ  ในส่วนที่ชำรุดก็ขอให้ซ่อมแซม  ปรับปรุงแก้ไข   
ส่วนในรายละเอียดนั้นเราจะได้หารือกันอีกครั้งครับ 

นายเจริญ  การมงคล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1 กระผมขอเสนอให้จัดทำที่วางถังขยะโดยจัดทำขาตั้งให้สูงจากพ้ืนดิน  เพ่ือป้องกันหมา

มาคุ้ยขยะ  ทำให้ถังขยะชำรุด  ซ่ึงทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ขยะส่งกลิ่นเหม็นครับ    

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ปลัดเทศบาล   ขอเพ่ิมเติมเรื่องถังขยะตามที่ท่านรองปลัดชี้แจงไปแล้วนั้น   

- การเพ่ิมค่าบริการเก็บขยะจาก 5 บาท  เป็นอัตราเดียวคือ 10  บาท   เหมือน
ค่าน้ำประปานั้น  เราก็คงจะได้นำเรียนปรึกษาหารือกันอีกครั้งในแนวทางการบริหาร
จัดการต่อไป  รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ  รณรงค์การลดปริมาณขยะ  
ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากพอสมควรครับ    

นายอนัน  การไส  ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล  ท่านอื่นมีท่านใดอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา ฯ 

 
นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 2 เรื่องการบริหารจัดการเรื่องขยะ  เป็นปัญหาทีต่่อเนื่องมายาวนาน  การคัดแยกขยะ เรา

จะมีวิธีการอย่างไรในการดำเนินการต่อไป  โดยขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงจะ
สำเร็จ  หากไม่มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์  หรือไม่มีการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก  
การดำเนินการก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ครับ  และกระผมขอสอบถามเกี่ยวกับ
งบประมาณค่าซ่อมแซมในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    ได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน  
50,000.-  บาท  แต่ก็ได้มีการโอนงบประมาณเพ่ิมขอรายละเอียดครับ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล งบค่าซ่อมแซมตั้งงบประมาณไว้จำนวน  50,000.-  บาท  เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซม

ทรัพย์สินต่าง ๆ  ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นรถยนต์  ครุภัณฑ์ หรืออ่ืน ๆ  
ทีเ่ป็นทรัพย์สินของเทศบาล  ดังนั้น  ต้ังงบประมาณไว้  50,000.-  ไม่เพียงพอแน่นอน  
การใช้งบประมาณรายละเอียดดังนี้ 
1. เบิกวันที่  8 / 12 / 2563 เป็นค่าปะยาง    จำนวน  140.- บาท 
2. เบิกวันที่  20 / 1 /2564  เป็นค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ  จำนวน 15,350.-  บาท 
3. เบิกวันที่  3 / 2 /2564  เป็นค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน 1,330.- บาท 
4. เบิกวันที่  10 / 2 /2564  เป็นค่าซ่อมรถยนต์ สนง.   จำนวน 3,067.96   บาท 
5. เบิกวันที่  25 / 2 /2564  เป็นค่าซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3,180.- บาท 
6. เบิกวันที่  22 / 2 /2564  เป็นค่าซ่อมเต็นท ์  จำนวน 2,000.- บาท 
7. เบิกวันที่  8 / 4 /2564  เป็นค่าซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 700.- บาท 
8. เบิกวันที่  20 / 42 /2564  เป็นค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ  จำนวน 8,000.- บาท 



  

 

 

๖ 

9. เบิกวันที่  27 / 5 /2564  เป็นค่าซ่อมรถยนต์ สนง.   จำนวน 8,881.27  บาท 
10. เบิกวันที่  9 / 6 /2564  เป็นค่าซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1,000.-  บาท 
11. เบิกวันที่  15 / 6 /2564  เป็นค่าซ่อมไฟฟ้าอาคาร ฯ   จำนวน   3,000.-  บาท 

โอนเพิ่มจำนวน  20,000.-  บาท 
12. เบิกวันที่  2 / 7 /2564  เป็นค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ     จำนวน 16,010.- บาท 

โอนเพิ่มจำนวน  40,000.-  บาท 
13. เบิกวันที่  16 / 8 /2564  เป็นค่าซ่อมคอม      จำนวน 400.-  บาท 
14. เบิกวันที่  20 / 8 /2564  เป็นค่าซ่อมรถ บฉ - 27     จำนวน 21,100.- บาท 
15. เบิกวันที่ 28 / 8 /2564  เป็นค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ     จำนวน 3,509.- บาท 
16. เบิกวันที่ 30 / 8 /2564  เป็นค่าซ่อมรถกู้ชีพ             จำนวน 4,321.20.- บาท 
17. เบิกวันที่  1 / 9 /2564  เป็นค่าซ่อมรถ บฉ - 27       จำนวน 550.-  บาท 
18. เบิกวันที่  3 / 9 / 2564  เป็นคา่ซ่อมไฟฟ้าอาคาร ฯ   จำนวน   4,000.-  บาท 
19. เบิกวันที่ 20 / 9 /2564  เป็นค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ     จำนวน 1,400.- บาท 

คงเหลืองบประมาณ  12,060.57 

นายอนัน  การไส  ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดค่าซ่อมแซมให้ที่ประชุมได้รับทราบ  มี
ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอกีหรือไม ่ ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยกระผมขอผ่านไประเบียบ 

วาระต่อไปเลยนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ทีค่ณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่เสนอใหม่      
 

นายอนัน  การไส  5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 
ประธานสภา ฯ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลม่วงนาในการก่อสร้างโครงการฝายห้วยแกง บ้านม่วง  

ตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี    เจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สภาเทศบาลตำบล   ม่วงนาได้พิจารณาต่อไปครับ 

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  ซึ่งอยู่

ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลม่วงนาในการก่อสร้างโครงการฝายห้วยแกง บ้านม่วง    ตำบล
ม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  กระผมขอมอบให้
ท่านรองปลัดเทศบาล ฯ  ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลม่วงนาได้พิจารณา
ต่อไปครับ 

นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองปลัดเทศบาล      ตามที่กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้นำเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนทีป่่าไม้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลม่วงนาในการก่อสร้างโครงการฝายห้วยแกง บ้าน



  

 

 

๗ 

ม่วง  ตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์   กระผมขอนำเรียนรายละเอียด
ดังนี้   
 สืบเนื่องจากโครงการก่อสร้าง  สำนักงานชลประทานที่  6  มีแผนงานก่อสร้าง
โครงการฝายห้วยแกงบ้านม่วง  ตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์      
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ือให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ  เรื่อง  ขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า  ตามมาตรา  54  แห่งพระราชบัญ ญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2548  ซ่ึงในลำดับขั้นตอนการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ฯ  ต้องขอ
ความเห็นชอบให้สภาเทศบาลตำบลม่วงนาโดยให้สภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบให้
กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลม่วงนาในการ
ก่อสร้างโครงการฝายห้วยแกง บ้านม่วง  ตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัด
กาฬสินธุ์   งบประมาณโครงการ  48,000,000.-  บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง  1  ปี  
เริ่มก่อสร้างเดือนมกราคม  2565  แล้วเสร็จ  30  กันยายน  2565    รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น  ท่านใดมีข้อสงสัยประการใดเชิญสอบถามได้
ครับ 

นายอนัน  การไส  ท่านใดมีข้อสงสัย  เชิญสอบถามครับ 
ประธานสภา ฯ 

นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา ฯ ขอเรียนสอบถามว่าการนำเรื่องดังกล่าว ฯ เข้าพิจารณาวันนี้เพ่ือขอความเห็นชอบจาก

สภาเทศบาล ก่อนเข้าดำเนินงานตามโครงการ ฯ ใช่หรือไม่  และหากสภาเห็นชอบแล้ว  
สามารถเข้าดำเนินได้เลยใช่หรือไม่ 

นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองปลัดเทศบาล       การนำเรื่องเข้าสภาในครั้งนี้เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลม่วงนา    

เพ่ือจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปครับ   และตามกำหนดระยะเวลาการดำเนิน
โครงการเริ่มก่อสรา้งเดือนมกราคม  2565  แล้วเสร็จ  30  กันยายน  2565    ครับ 

นายอนัน  การไส  ท่านใดมีข้อสงสัย  เชิญสอบถามครับ  ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยลำดับต่อไปกระผมจะได้ 
ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุม  ฯ  หากที่ประชุมเห็นชอบให้กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่

ป่าไม้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลม่วงนาในการก่อสร้างโครงการฝายห้วยแกง บ้านม่วง  
ตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์   เชิญยกมือ 

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

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายอนัน  การไส ในระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อ่ืน ๆ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมเชิญครับ  
ประธานสภา ฯ 
 



  

 

 

๘ 

นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา ฯ ดิฉันขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังนี้ 

- บริเวณถนน  หมู่ที่  8  ฝั่งบ้านแม่หนู  ไร่สงวน  จุดนั้นร่องระบายน้ำไม่มีฝาปิด 
ปัจจุบันชาวบ้านใช้ไม้ปิดเพ่ือแก้ไขปัญหาชั่วคราว  ขอให้เทศบาลได้พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 

 
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลดัเทศบาล สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  ตามมติสภาเทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

เพ่ือติดตามกำกบั  ดูแลเรื่องน้ำประปาในตำบลม่วงนา  ดังนี้ 
 

1. นายเจริญ  การมงคล 
2. นายภักดี  นันทจักร์ 
3. นางสาวพรรณราย มาตประสงค์ 
4. นายวาด  เชื้อสาทุม 
5. นายรุ่งโรจน ์ กุลเกษตร 
6. นางสายเดือน  ทิพบรรจง 
ขอให้กรรมการทุกท่านได้ดำเนินการกำกับดูแล  การดำเนินงานด้วยครับ  ในการประชุม
ครั้งต่อไป  คงได้รับทราบผลการดำเนินงานครับ 

นายทองปุ่น  การภักดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี กระผมขอแจ้งเรื่องการจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือทำหน้าที่จดมิเตอร์น้ำประปา  ปัจจุบันเทศบาล

ได้จ้างเจ้าหน้าที่จำนวน  2  คน  เพ่ือมาทำหน้าที่จะมิเตอร์น้ำ  และตรวจสอบการใช้น้ำ
โดยตรง  ช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรกก็คงค่อยเป็นค่อยไปครับ  เจ้าหน้าที่ทั้ง  2  ราย  ก็จะเข้า
มาประจำที่เทศบาลเพ่ือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลโดยตรง  และต่อไปก็คง
ได้ร่วมงานกับคณะกรรมการทั้ง  6  ท่าน  ครับ 

นายอนัน  การไส ท่านอ่ืนมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เชิญครับ 
ประธานสภา ฯ ถ้าที่ประชุมไม่มีกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

โอกาสหน้าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเช่นเคย ผมขอปิดการประชุมครับ 
                      
 ปิดประชุม  12.40 น. 
 

  (ลงชื่อ)               ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                  (   นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์  ) 

                 ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา   

                      (ลงชื่อ )            ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
           ( นายอนัน  การไส  )  
                                 ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา 
 



  

 

 

๙ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่ ..............เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
(ลงชื่อ)                                    ประธานกรรมการ            (ลงชื่อ)                                    กรรมการ          
                ( นายภักดี  นันทจักร์  )                                             ( นายเจริญ การมงคล  ) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา                            ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  

  
(ลงชื่อ)                                   กรรมการ              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ         
          ( นายคำสิงห์  มูลอินทร ์)                                          ( นางสาวพรรณราย  มาตประสงค ์) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา                             ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา 
 
 
(ลงชื่อ)                                   กรรมการ                (ลงชื่อ)                                   กรรมการ           
        ( นางสาวณัฐริกา  นามบรรดา )                                        (  นางสายเดือน  ทิพบรรจง  ) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา                              ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา 

(ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
             ( นายวาด เชื้อสาทุม ) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา                                                       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  


