
  

 

 

๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญที่ 2 / 2564 
ครั้งที่  2 

วันที่  27  สิงหาคม  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 

10 
  

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

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
เจ้าพนกังานธุรการ 

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

 

 
 
 
 



  

 

 

๒ 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนัน  การไส 
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภา จุดธูป
เทียน บูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
2 ประจำปี ๒๕64 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 2 /2564 ครั้งที่ 1 

นายอนัน  การไส รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา สมัยสามัญ สมัยที่ 

2/2564 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  วันอังคารที่  17  สิงหาคม  2564  ขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็น
ใดหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มี ผมขอมติทีป่ระชุมครับ   

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

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่      
 5.1 พิจารณาเสนอแปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 

(วาระ ๒) 

นายอนัน การไส ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา ฯ   (ร่าง)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565   สภาได้กำหนด

ระยะเวลาในการแปรญัตติโดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติตั้งแต่วันที่ 18  สิงหาคม  ๒๕64  เวลา  08.30 -  17.00 น.  ถึง วันที่  
20  สิงหาคม  ๒๕64 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
ม่วงนา  คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้ทำการประชุมกันในวันที่  21  สิงหาคม 2564  



  

 

 

๓ 

เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา    เรียนเชิญประธาน
กรรมการแปรญัตติอ่านคำแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบครับ 

นางแสงเดือน  นันสมบัติ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  ในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่   2 / 

2564  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2564  มีมติคดัเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ไปแล้วนั้น   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
คณะกรรมการแปรญัตติเทศบาลตำบลม่วงนาได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เรียบร้อยแล้ว  ผลปรากฏ
ว่าไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นคำขอแปรญัตติ  จึงให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามร่างเดิม และให้สภาเทศบาลตำบลม่วงนา 
พิจารณาวาระที่ 2 และวาระที ่3  ต่อไป 

เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม ๒564   เวลา 09.30  น.  มีผู้เข้าประชุมดังนี้ 

๑. นางแสงเดือน  นันสมบัติ  ประธานกรรมแปรญัตติ 
๒. นายวิศรุต  จินามณี  กรรมแปรญัตต ิ
๓. นายเจริญ  การมงคล  กรรมแปรญัตต ิ
๔. นายภักดี  นันทจักร์  กรรมแปรญัตต ิ
๕. นางสาวณัฐริกา  นามบรรดา เลขานุกการกรรมแปรญัตติ 

ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ไม่ได้รับหนังสือขอแปรญัตติจากสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลม่วงนาจากท่านใด จึงขอดำเนินการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. หลักการและเหตุผลไมม่ีผู้ใดขอแปรญัตติ 
๒. ชื่อเทศบัญญัติไม่มีผู้ใดแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
๓. ร่างเทศบัญญัติไม่มีผู้ใดแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
๔. คณะกรรมการเห็นควรเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้พิจารณาแล้วต่อที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้
ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายอนัน  การไส เมื่อที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภา เรียบร้อยแล้ว  ลำดับต่อไปกระผมขอให้ที่ประชุมพักการประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระ 3 

ต่อ  พกั 30  นาทีครับ 

ทีป่ระชุม พัก 30 นาที 

 

 



  

 

 

๔ 

 
 5.2  การพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.  ๒๕65 (วาระ ๓)   

นายอนัน  การไส สำหรับวาระ  ๓ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภา ฯ พ.ศ. 2565    เป็นการพิจารณาเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกท่าน
ใดเห็นควรให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 หากเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง จำนวน......11.........เสียง   

 ไม่เห็นชอบ   จำนวน......-.............เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน......1............เสียง 

 5.3  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

นายอนัน  การไส เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนำเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ   
ประธานสภา ฯ 

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ในส่วนของการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  กระผมขอมอบให้ท่านปลัดเทศบาลนำเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ครับ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล - ตาม เทศบัญ ญัต ิงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ .ศ . 2564  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวด  งบลงทุน  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  ตั้งโครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาใหญ่  
หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง  2.50  เมตร หนา 0.10  เมตร  ยาว  158  เมตร  หรือ
มีพื้นที่  คสล.  ไม่น้อยกว่า  395  ตารางเมจร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่  จุดเริ่มต้นจากบ้าน  
นายจำรัส   เพชรวิเศษ  ถึงที ่ด ิน   นายปรีชา  นันทรักษา  พร้อมติดตั ้งป้าย
โครงการ  ( ตามแบบเทศบาลตำบลม่วงนา )  จำนวนเงิน  211,800.-  บาท  
- กองช่างจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ  เนื่องจากมีการพิมพ์รายการก่อสร้าง
ในเทศบัญญัติในแผนงานดังกล่าวผิดพลาดตกหล่นในส่วนของที่เป็นสาระสำคัญของงาน  
โดยมรีายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ดังนี้ 
 
 



  

 

 

๕ 

ข้อความเดิม 
- โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาใหญ่  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  

2.50  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ยาว  158  เมตร  หรือมีพ้ืนที่  คสล.  ไม่น้อย
กว่า  395  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่  จุดเริ่มต้นจากบ้าน  นายจำรัส  เพชรวิเศษ  ถึง
ที่ดิน      นายปรีชา  นันทรักษา  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  ( ตามแบบเทศบาล
ตำบลม่วงนา )  จำนวนเงิน  211,800.-  บาท  

    ข้อความใหม่ 
- โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาใหญ่  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  

2.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  158  เมตร  หรือมีพ้ืนที่  คสล.  ไม่น้อย
กว่า  395  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่  จุดเริ่มต้นจากบ้าน  นายจำรัส  เพชรวิเศษ  ถึง
ที่ดินนายปรีชา  นันทรักษา  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  ( ตามแบบเทศบาลตำบล
ม่วงนา )  จำนวนเงิน  211,800.-  บาท  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด  4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ  27  “ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำ
ให้ลักษณะปริมาณ  และคุณภาพเปลี่ยนไป  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ / 
กฎหมายดังกล่าว  กระผมจึงขอเสนอให้สภาเทศบาลตำบลม่วงนาแห่งนี้ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ฯ    

นายอนัน  การไส   ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอีกหรือไม่  เชิญสอบถามได้ครับ  ถ้าไม่มี
ประธานสภา ฯ   ท่านใดมีข้อสงสัย  ลำดับต่อไปกระผมจะได้ขอมติต่อที่ประชุมในการให้ความเป็นชอบให้ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ฯ หากที่ประชุมเห็นชอบเชิญยกมือครับ 

ทีป่ระชุม   มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ฯ จำนวน......11.........เสียง      

(2)  ไมเ่ห็นชอบ     จำนวน......-.............เสียง        
  (3)  งดออกเสียง     จำนวน......1............เสียง                    

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายอนัน  การไส เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญครบั 
ประธานสภา ฯ 
 
 



  

 

 

๖ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ปลัดเทศบาล กระผมมีเรื่องที่จะนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ  กระผมได้มีโอกาสไปเทศบาลตำบลโพน
งาม  ที่เทศบาลตำบลโพนงามได้รับรถกระเช้าที่ปลดประจำการจากกรุงเทพมหานคร
จำนวน  1  คัน ซึ่งกระผมเห็นเป็นเรื่องที่ดี ถ้าเทศบาลตำบลม่วงนาจะได้ทำเรื่องเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนเช่นกัน   กระผมได้มอบหมายให้จ่าเอกอัครเดช   วงศ์ภักดี          
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ได้ดำเนินการประสาน โดยในครั้งนี้
เทศบาลตำบลม่วงนาขอรับการสนับสนุนจาก กทม.  ไป  จำนวน  5  รายการ ดังนี้ 
1. รถกระเช้าสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน  1 คัน 
2. รถยนต์ตรวจการณ์    จำนวน  1 คัน 
3. รถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด  10,000 ลิตร จำนวน  1 คัน 
4. ชุดดับเพลิงภายในอาคาร   จำนวน  5 ชุด 

                  และคาดว่าน่าจะมีหลาย ๆ หน่วยงานขอรับการสนับสนุนไปเช่นกัน และกทม.ก็คงจะได้
เรียงลำดับการขอรับตามคิวครับ  คงดีกว่าที่เราไปกู้เงินเพ่ือจัดซื้อเพราะจะทำให้เราเป็น
หนี้ผูกพันอีกนานหลายปีครับ 

นายอนัน  การไส เชิญท่านอ่ืนครับ 
ประธานสภา ฯ 

นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

สมาชิกสภา  เขต 2 เห็นด้วยตามที่ท่านปลัดเทศบาลนำเรียนครับ  เป็นเรื่องที่ดีหากจะมีการขอรับรถ และ
วัสดุ – อุปกรณ ์ จากกทม. ครับ 

นายวาด  เชื้อสาทุม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

สมาชิกสภา  เขต 2 กระผมเกรงว่ารถจะมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน  จะไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม 

นางสาวณัฐริกา  นามบรรดา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

สมาชิกสภา  เขต 2 ดิฉันเห็นด้วยในการขอรับรถและวัสดุอุปกรณ์จาก กทม.  ค่ะ  เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณของเทศบาล  และเราจะได้นำงบประมาณมาใช้ในด้านอ่ืน ๆ  เพราะก่อนมี
การส่งมอบรถตามที่ท่านปลัดแจ้งแล้วว่าจะมีการตรวจสอบสภาพรถและประมาณการ
ซ่อมก่อนส่งมอบอยูแ่ล้ว  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าน่าจะคุ้มค่าค่ะ   

นายภักดี  นันทจักร์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

สมาชิกสภา  เขต 1 กระผมเห็นด้วยในการขอรับรถและวัสดุอุปกรณ์จาก กทม. ครับ  

นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 

รองปลัดเทศบาล ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้นำเรียนไปแล้วนั้น  อันดับแรกเมื่อได้รับการสนับสนุนรถ  เรา
ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุก่อนรับมอบพัสดุ  และจะมีคณะกรรมการหลาย ๆ  
ชุดทำหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ  ตรวจสอบสภาพพัสดุก่อนอยู่แล้วครับ  ทุกอย่างจะมี
ขั้นตอน  และระเบียบวิธีปฏิบัติครับ   

 
 



  

 

 

๗ 

นางแสงเดือน  นันสมบัติ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองประธานสภา ฯ เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ  จะได้เป็นการประหยัดงบประมาณของเทศบาล  เพราะรถคันหนึ่ง

ราคาก็สูงมาก  หากมีการซื้อใหม่เทศบาลเราก็ไม่มีงบประมาณ  หากจะซื้อก็คงต้องกู้เงิน  
แต่ก็คงเป็นหนี้ผูกพันหลายปี   ดังนั้น  จึงเห็นด้วยในการขอรับรถจากกรุงเทพมหานคร 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 
ปลัดเทศบาล มีอีกเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ทุกท่านคงสงสัยวัสดุ - อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในห้อง

ประชุมนี้เราได้งบประมาณมาจากไหน  กระผมขอแจ้งว่าเทศบาลตำบลม่วงนาได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ ICT  ชุมชน  ซึ่งประกอบด้วยวัสดุ - อุปกรณ์  
หลาย ๆ  อย่าง   
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน   8  ชุด 
2. แอร์   จำนวน   2  ชุด 
3. โต๊ะประชุมย่อย จำนวน   2  ชุด 
4. โต๊ะเคาน์เตอร์ 
5. โต๊ะบาร์ 
6. ทีวี 

และอ่ืน ๆ ซึ่งงบประมาณก็พอสมควร   ในตอนแรกเราจะติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านม่วง  แต่เนื่องจากเราใช้สถานที่นั้นทำเป็นศูนย์พักคอย  ทำให้ต้องย้ายมาติดตรงนี้
ก่อน  รอให้ทุกอย่างลงตัวค่อยปรับครับ   

นายอนัน  การไส ระเบียบวาระท่ี  4  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
ประธานสภา  ฯ เพ่ิมเติม สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกท้ัง ๒ เขต ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมใน

วันนี้  หวังว่าการประชุมครั้งต่อไปคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอบคุณ
ครับ ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลา ๑2.40 น. 

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

                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา   

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



  

 

 

๘ 

 
 
 
 
 
 


