
  

 

 

๑ 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนาสมัยสามัญที่ 2 / 2563 

ครั้งที่  ๑ 
วันที่  5  พฤษภาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนา 
ผู้เข้าประชุม 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 

นำยสุรชำติ  กำรพงษ์ 
นำยศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ 
นำงสำวพิชญำภรณ์  กำรนิตย์ 
นำยสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
นำยอนัน  กำรไส 
นำยอัมพร  กำรปรีชำ 
นำงแสงเดือน  นันสมบัติ 
นำยพุฒอุดม  กำรภักดี 
นำยรุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
นำยวิศรุต  จินำมณี 
นำยณัฐนนท์  เดชโกพรม 
 

ประธำนสภำ 
รองประธำนสภำ 
เลขำนุกำรสภำ 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 

สุรชำติ  กำรพงษ์ 
ศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ 
พิชญำภรณ์  กำรนิตย์ 
สัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
อนัน  กำรไส 
อัมพร  กำรปรีชำ 
แสงเดือน  นันสมบัติ 
พุฒอุดม  กำรภักดี
รุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
วิศรุต  จินำมณี 
ณัฐนนท์  เดชโกพรม 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 
8 
9 

10 
11 

นำยชัยณรงค์  ภูนี 
นำยพิเนตร  ค ำมีภักดี 
นำยประสิทธิ์  แจ่มสุวรรณ์ 
นำยวิเวท  กำรสะอำด 
นำงสำวนิยม  ภูวำนค ำ 
นำยปรเมศวร์  อิ่มแมน 
นำยเกษม  หระสิทธิ์ 
นำงสุนันทนำ  สำรขันธ์ 
นำงสำวรุ่งทิพย์  กำรประไพ 
นำงสำวสุภำพ  กำรประสพ 
นำงสำวอรุณวรรณ  อุทัยค ำ 

นำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  
เลขำนุกำรนำยก ทต. 
ปลัดเทศบำล 
รองปลัดเทศบำล 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
เจ้ำพนังำนธุรกำร 

ชัยณรงค์  ภูนี 
พิเนตร  ค ำมีภักดี 
ประสิทธิ์  แจ่มสุวรรณ์ 
วิเวท  กำรสะอำด 
นิยม ภูวำนค ำ 
ปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
เกษม  หระสิทธิ์ 
นันทนำ  สำรขันธ์ 
รุ่งทิพย์  กำรประไพ 
สุภำพ กำรประสพ 
อรุณวรรณ  อุทัยค ำ 

 

 
 



  

 

 

๒ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 

นายสุรชาติ  การพงษ์  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  กระผมขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญ   
ประธานสภา ฯ สมัยที่  2 / 2563  ครั้งที่ 1  วันที่  5  พฤษภำคม  2563  ณ  ห้องประชุมศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงกลำง 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัว
ราชอาณาจักร 

เรื่อง  กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วรำชอำณำจักร ( ครำวที่ ๑ ) ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น โดยที่กำร
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงปรำกฏอยู่ แม้จะ
ควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดควำมสำมำรถของระบบสำธำรณสุข
ไทย ควำมเข้ำใจ สถำนกำรณ์ และที่ส ำคัญคือควำมร่วมมือจำกภำคประชำชน แต่
เนื่องจำกโรคนี้ยังคงระบำดรุนแรง อยู่ในหลำยประเทศและยังมีกำรเดินทำงเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร ตลอดจนกำรไปมำหำสู่ข้ำมจังหวัด และกำรไม่น ำพำต่อมำตรกำร
ป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด อันแสดงให้เห็นถึงโอกำสเสี่ยงต่อ กำรแพร่เชื้อ 
อีกทั้งองค์กำรอนำมัยโลกได้เตือนให้กำรผ่อนคลำยหรือกำรยกเลิกมำตรกำรป้องกัน
โรค พึงท ำด้วยควำมระมัดระวังและตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท เพรำะเป็นที่ปรำกฏ
แล้วว่ำภำยหลังกำรยกเลิก กำรควบคุม สถำนกำรณ์ในบำงประเทศได้กลับมำรุนแรง
ขึ้นใหม่ ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง ขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งรัฐบำลจะได้ประเมินสถำนกำรณ์ โดยอำจเพ่ิมควำม
เข้มงวดหรือผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรตำมข้อมูลของฝ่ำยสำธำรณสุข ฝ่ำย
ควำมมั่นคง ฝ่ำยปกครอง และฝ่ำยเศรษฐกิจ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ 
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตำมมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษำยน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ ทั่วรำชอำณำจักรออกไปอีกครำวหนึ่ง ส ำหรับประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มี
ควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่
กัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญสมัยที่ 1 / 2563 ครั้ง
ที่ 3 

นายสุรชาติ  การพงษ์ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  ท่ำนสมำชิกคงได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมทุกท่ำน 
ประธานสภาฯ แล้ว มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยและจะเพ่ิมเติมที่ท่ำนเลขำสภำฯ บันทึก อำจไม่ตรงตำมที่

ท่ำนพูดหรือเสนอต่อที่ประชุม ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอแก้ไข  ล ำดับต่อไป



  

 

 

๓ 

กระผมจะขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วด้วยกำรยกมือ
ครับ  หำกเห็นชอบเชิญยกมือครับ 

มติที่ประชุม       มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นายสุรชาติ  การพงษ์ ส ำหรับวำระท่ี ๓ เสนอเพ่ือทรำบและพิจำรณำ  ปลัดเทศบำลน ำเรียนชี้แจง 
ประธานสภาฯ รำยละเอียดครับ     

 ๓.๑ การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 

  3.1.1 โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สกัดไฟฟ้าเจาะปูน ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 W  

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล สืบเนื่องจำกเทศบำลต ำบลม่วงนำมีภำรกิจงำนในกองช่ำงที่เพ่ิมขึ้น  พนักงำน  

เจ้ำหน้ำที่ในกองช่ำงมีน้อย  ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่  และเพ่ือควำมรวดเร็วในกำรบริกำรประชำชน  จึงเห็นสมควรให้มีกำร
พิจำรณำโอนงบประมำณเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ส ำหรับจัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้ำ
เจำะปูน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1500 W   ส่วนในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เทศบำลต ำบลม่วงนำประจ ำปีงบประมำณ  2563  หน้ำ   78   กองช่ำงเทศบำล
ต ำบลม่วงนำได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับจัดซื้อเครื่องเจำะปูน  แย็กปูนขนำด
ใหญ่  64  A   งบประมำณตั้งไว้  5,000.-  บำท   จะไม่จัดซื้อโดยจะโอน
งบประมำณในส่วนที่ตั้งไว้นี้ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เลย  รำยละเอียดดังนี้ 

โอนลด  กองช่ำง ( งบลงทุน ) 
- แผนงำน เคหะและชมชน งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวด  ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
1. ค่ำจัดซื้อเครื่องเจำะปูน แย็กปูนขนำดใหญ่ 

64 A 
ต้ังไว้ 5,000.-   บำท งบประมำณคงเหลือ   5,000.-  บำท 
ขออนุมัติโอนลด จ ำนวน  5,000.- บำท งบประมำณคงเหลือ  0.- บำท 
 

โอนลด  กองช่ำง ( งบด ำเนินงำน ) 
- แผนงำน เคหะและชมชน งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวด  ค่ำวัสดุ  ประเภท วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 
ต้ังไว้ 15,000.-   บำท งบประมำณคงเหลือ   15,000.-  บำท 
ขออนุมัติโอนลด จ ำนวน  4,000.- บำท งบประมำณคงเหลือ  11,000.- บำท 
 
 



  

 

 

๔ 

 
โอนเพิ่ม   ( กองช่ำง )  ตั้งจ่ำยใหม่ 
- แผนงำน เคหะและชุมชน งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวด  ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
- ค่ำจัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้ำเจำะปูน  ขนำดไม่   
  น้อยกว่ำ 1500  W 

ต้ังไว้ 0.-   บำท  งบประมำณคงเหลือ   0.-  บำท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม จ ำนวน  9,000.- บำท  งบประมำณคงเหลือ  9,000.-บำท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

  - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด  4  
ข้อ  27  “กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    
ที่ท ำให้ลักษณะปริมำณ  และคุณภำพเปลี่ยนไป  หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

       

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำม
ระเบียบ / กฎหมำยดังกล่ำว  กระผมจึงขอเสนอให้สภำเทศบำลต ำบลม่วงนำแห่งนี้
ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโอนงบประมำณ  ฯ  เพ่ือไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
เพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้ำเจำะปูน  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1500  W สมำชิก
ท่ำนใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถำมได้ครับ   
 

นายสุรชาติ การพงษ์ ท่ำนอ่ืน ๆ  มีข้อสงสัยหรือไม่  ถ้ำไม่มีท่ำนใดมีข้อสงสัย กระผมขอมติที่ประชุมหำกท่ี 

ประธานสภา ฯ ประชุมเห็นชอบให้โอนงบประมำณเพ่ือไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  เพ่ือด ำเนินกำร
จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้ำเจำะปูน  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1500 W   ขอมติที่ประชุมครับ 

ประชุม   มีมติ ดังนี้  
  (1)  เห็นชอบให้โอนงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน  10   เสียง 
  (2)  ไม่เห็นชอบ             จ ำนวน    -    เสียง 
 (3)  งดออกเสียง             จ ำนวน    -    เสียง  
 

  3.1.1 โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 
จ านวน  1  เครื่อง  

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล  สืบเนื่องจำกเครื่องปริ้นเตอร์กองช่ำง  เทศบำลต ำบลม่วงนำ  เครื่องเก่ำช ำรุด

เสียหำย  ใช้งำนไม่ได้และได้สอบถำมไปยังร้ำนซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ทรำบว่ำหำกจะ
ซ่อมเพ่ือใช้งำนต่อไม่คุ้มค่ำในกำรซ่อม  เพรำะรำคำซ่อมกับซื้อใหม่รำคำเท่ำ ๆ  กัน   
กองช่ำงเทศบำลต ำบลม่วงนำมีปริมำณงำนที่มำกพอสมควร  เพรำะต้องมีกำรปริ้น
แบบแปลนต่ำง ๆ  เป็นภำพสี  เพ่ือเสนอขอรับกำรอุดหนุนงบประมำณต่ำง ๆ  และ



  

 

 

๕ 

เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563  กองช่ำงเทศบำลต ำบลม่วงนำ  
ไม่ได้ตัง้งบประมำณส ำหรับซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ดังกล่ำว  ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ของกองช่ำงเป็นไปอย่ำงรวดเร็วเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงจะขออนุมัติโอนงบประมำณ
เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่รำยละเอียดดังนี้ 

โอนลด  กองช่ำง ( งบด ำเนินงำน ) 
- แผนงำน เคหะและชมชน งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวด  ค่ำวัสดุ  ประเภท วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 
ต้ังไว้ 15,000.-   บำท งบประมำณคงเหลือ   11,000.-  บำท 
ขออนุมัติโอนลด จ ำนวน  7,000.- บำท งบประมำณคงเหลือ  4,000.- บำท 

โอนเพิ่ม  กองช่ำง ( ตั้งจ่ำยใหม่ ) 
- แผนงำน เคหะและชุมชน งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวด  ค่ำครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. ค่ำจัดเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer )  จ ำนวน  1 เครื่อง 
 มำตรฐำนเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ.     
2๕๖3  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  

ต้ังไว้ 0.-   บำท  งบประมำณคงเหลือ   0.-  บำท 
ขออนุมัติโอนเพ่ิม จ ำนวน  7,000.- บำท งบประมำณคงเหลือ  7,000.- บำท 

   
ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบ / 
กฎหมำยดังกล่ำว ฯ   กระผมจึงขอเสนอให้สภำเทศบำลต ำบลม่วงนำแห่งนี้ในกำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโอนงบประมำณ  ฯ  เพ่ือไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เพ่ือ
ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  จ ำนวน  1 เครื่อง  รำยละเอียดดังกล่ำวข้ำงต้น 
สมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถำมได้ครับ 

 

นายอนัน  การไส  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
สมาชกสภา ฯ เขต 1  ในกำรบ ำรุงรักษำวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือต่ำง ๆ  ของเทศบำลขอให้มีกำรจัดท ำบัญชี
    ควบคุมด้วยครับ 
 
นางสุนันทนา  สารขันธ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
ผอ.กองคลัง   ส ำหรับกำรควบคุม  อุปกรณ์และควบคุม  เทศบำลต ำบลม่วงนำเรำมีกำรจัดท ำเลขบัญชี 

ควบคุมตำมระเบียบอยู่แล้วค่ะ  ครุภัณฑ์ทุกตัวสังเกตุได้ว่ำจะมีเลขเขียนติดไว้ทุกตัวค่ะ
  

 

นายเกษม  หระสิทธิ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
รองปลัด ทต.   กองช่ำงเทศบำลต ำบลม่วงนำปัจจุบันมีเครื่องปริ้นเตอร์จ ำนวน  2  เครื่อง 



  

 

 

๖ 

1.  ส ำหรับพิมพ์ขำวด ำ 
2. ส ำหรับพิมพ์สี 

เครื่องพิมพ์สีปัจุบันพิมพ์สีไม่ได้  หำกมีกำรซ่อมแซมก็ไม่คุ้มเพรำะมีรำคำสูง
ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ  กระผมเห็นว่ำซื้อใหม่จะคุ้มกว่ำ  จะเห็นว่ำปัจจุบัน
เทศบำลต ำบลม่วงนำเรำได้รับกำรสนับสนุนเงินงบประมำณจำกส่วนกลำงใน
หลำย ๆโครงกำร  ทั้งนี้ก็เป็นเพรำะเรำมีกำรท ำเรื่องเพ่ือขอรับกำรอุดหนุนซึ่ง
กำรปริ้นรูปแบบเอกสำรส ำหรับ 1 โครงกำรก็ไม่น้อยกว่ำ 15 ชุด  ดังนั้น  กอง
ช่ำงจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ใหม่คับ 
 

นายวิศรุต  จินามณี  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  กระผมเห็นด้วยตำมที่ท่ำนปลัดเสนอให้มีกำรโอนงบประมำณเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

ส ำหรับจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  จ ำนวน  1  เครื่อง 
 
สุรชาติ การพงษ ์ ท่ำนอ่ืน ๆ  มีข้อสงสัยหรือไม่  ถ้ำไม่มีท่ำนใดมีข้อสงสัย กระผมขอมติที่ประชุมหำกท่ี 

ประธานสภา ฯ ประชุมเห็นชอบให้โอนงบประมำณเพ่ือไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  เพ่ือด ำเนินกำร  
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  จ ำนวน  1  เครื่อง   สมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถำมได้
ครับ  ขอมติที่ประชุมครับ 

ประชุม   มีมติ ดังนี้  
  (1)  เห็นชอบให้โอนงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน  10   เสียง 
  (2)  ไม่เห็นชอบ             จ ำนวน    -    เสียง 
 (3)  งดออกเสียง             จ ำนวน    -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายสุรชาติ  การพงษ์  ส ำหรับในระเบียบวำระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ฯ ท่ำนสมำชิกเชิญเพิ่มเติมได้ครับ 

นายอนัน  การไส  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 1 กระผมมีเรื่องจะแจ้งเกี่ยวกับปัญหำควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับไฟฟ้ำส่องสว่ำง หมู่ที่ 2  

จุดทำงเข้ำวัดศรีจันทร์  กระผมท ำหนังสือแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะไปแล้ว  2 
ครั้ง  แต่ยังไม่ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข  ฝำกกองช่ำงเทศบำลด้วยครับ 

 
นายสุรชาติ  การพงษ์ ตำมท่ีท่ำนอนัน  แจ้งปัญหำควำมเดือดร้อน  กระผมก็เห็นใจกองช่ำงครับด้วยภำรกิจ 
ประธานสภา ฯ งำนที่เยอะมำก    แต่เจ้ำหน้ำที่เรำมีน้อย  ทุกครั้งที่เจ้ำหน้ำที่มีกำรลงพ้ืนที่  ก็มีกำร

แจ้งข้อมูลลงไลน์ทุกครั้ง  ก็เป็นกำรดีที่เรำได้ทรำบควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ  ไม่ว่ำจะ
เป็นปัญหำต่ำง ๆ  ก็สำมำรถแจ้งลงไลน์ได้เลยนะครับจะได้รวดเร็วขึ้น   

นายชัยณรงค์  ภูนี  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
นายก ทต. ในส่วนของกองช่ำง  ตอนนี้มีงำนเยอะมำก  เจ้ำหน้ำที่เรำมีน้อยก็ขอควำมเห็นใจด้วย

นะครับ  และช่วงนี้มีกำรออกพ้ืนที่ทุกวัน  ในสัปดำห์ที่แล้วกระผมก็มีโอกำสได้ออก
พ้ืนที่ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จึงได้ทรำบว่ำบรรยำกำศหน้ำงำนเป็นอย่ำงไร  ก็



  

 

 

๗ 

ขอควำมเห็นใจทุกท่ำนด้วยครับ  เจ้ำหน้ำที่ลงพ้ืนที่ทุกวันครับ  ปัญหำที่แจ้งเข้ำมำ
เรำจะเร่งแก้ไขให้โดยเร็วครับ  ในส่วนของโครงกำรซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร  
ช่วงนี้มีผู้รับจ้ำงเข้ำด ำเนินงำนหลำยโครงกำรก็ขอให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนช่วยควบคุม
กำรด ำเนินงำนร่วมกันทุกท่ำนด้วยครับทั้ง 2 เขต 

 
นายสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ฯ ทต. เขต 1 ตำมที่  เทศบำลต ำบลม่วงนำช่วงนี้มีกำรลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตรหลำย

โครงกำร  แต่ก็ยังมีพ้ืนที่บำงแห่ง  ถนนบำงสำยที่ไม่ได้รับกำรส ำรวจให้มีกำรซ่อมแซม  
ซึ่งมีประชำชนในพ้ืนที่หลำย ๆ ท่ำนเข้ำมำสอบถำม  และในโอกำสหน้ำถ้ำมีกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือกำรเกษตรอีกขอฝำกให้กองช่ำงส ำรวจพ้ืนที่
ทีย่ังไม่ได้รับซ่อมแซมด้วยครับ 

นายชัยณรงค์ ภูนี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
นายก ทต. ม่วงนา เรำจะมีกำรส ำรวจเพ่ิมเติมแน่นอนครับ  และในส่วนของโครงกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง

เป็นโครงกำรที่เรำขอรับเงินอุดหนุนไป  ก็มีแนวโน้มว่ำน่ำจะได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ  
ซึ่งก็มีหลำย ๆ  โครงกำรที่เรำส่งไปเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนรวมทั้งโครงกำรขุดลอกหนอง
เขื่อนช้ำงด้วยครับ 

นางสุนันทนา  สารขันธ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ผอ.กองคลัง  ขอแจ้งให้สภำเทศบำลต ำบลม่วงนำทรำบเกี่ยวกับโครงกำรต่ำง  ๆ  ของเทศบำลต ำบล

ม่วงนำว่ำอยู่ในขั้งตอนไหนบ้ำงดังนี้ 
โครงกำรที่ท ำสัญญำไปแล้ว  จ ำนวน  5  โครงกำร 

1. โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 
2. โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 3 
3. โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 5 
4. โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 6 
5. โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 8 

ส่วนอีก  3  โครงกำร  เป็นโครงกำรซ่อมแซมล ำห้วย 
1. ซ่อมแซมล ำห้วยนำโพธิ์ 
2. ซ่อมแซมล ำห้วยทรำย 
3. ซ่อมแซมล ำห้วยแกง 

 
นายณัฐนนท์  เดชโกพรม  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ฯ ทต. เขต 2  กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ท่ำนผู้บริหำรทรำบเกี่ยวกับปัญหำของประชำชนในพ้ืนที่ดังนี้ 

1. เรื่องน้ ำประปำ  หมู่ที่ 5  ในพ้ืนที่ที่อยู่สูง  น้ ำประปำยังไหลไม่สะดวกครับ 
2. ให้แจ้งให้เทศบำลออกรดน้ ำต้นไม้  ต้นทองอุไรด้วยครับเพรำะเริ่มเหี่ยวไปบ้ำง  

ขอให้เทศบำลดูแลด้วยครับ   
3. เรื่องหอถังระบบประปำหมู่ที่  4  ซึ่งกองช่ำงเทศบำลได้ซ่อมแซมแล้วแต่ยังรั่วอยู่

ครับขอให้พิจำรณำแก้ไขด้วยครับ 
4. เรื่องสะพำนไม้ช ำรุด  ขอให้เทศบำลออกตรวจสอบด้วยครับ 



  

 

 

๘ 

5. เรื่องร่องระบำยน้ ำหมู่ที่ 6  ส่งกลิ่นเหม็นครับของให้พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขด้วย
ครับ 

6. เรื่องฝำปิดร่องระบำยน้ ำหน้ำบ้ำนนำยร่วม  หมู่ที่ 6  กระผมได้แจ้งมำยังกองช่ำง
แล้ว  ก็ขอฝำกให้ท่ำนได้พิจำณำด้วยครับ 

 
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล   ตำมที่ท่ำนสมำชิกเทศบำลแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในเรื่องไฟฟ้ำส่อง 

สว่ำงสำธำรณะบริเวณหมู่ที่ 2  กระผมจะได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจสอบโดยเร็วครับ  
ส่วนในเรื่องน้ ำประปำหมู่ไหนน้ ำไม่พอ  กองช่ำงร่วมกับงำนป้องกัน ฯ  ก็มีกำร
ประสำนงำนร่วมกันในกำรด ำเนินกำรใช้รถบรรทุกน้ ำเพ่ือเติมน้ ำลงในหอถัง  เพ่ือเป็น
กำรแก้ไขปัญหำ  ในส่วนของหมู่ที่ 6  ที่จะเพ่ิมเติมถังน้ ำเพ่ือเติมลงในท่อเมนต์ใหญ่ของ
ระบบประปำ  กระผมขอให้ท่ำนสมำชิกที่อยู่ในพ้ืนที่ส่งรำยชื่อประชำชนในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อนมำยังกองช่ำงเทศบำลต ำบลม่วงนำด้วยครับ  เพ่ือเทศบำลจะได้
ด ำเนินกำรจัดหำและถังน้ ำส ำหรับไว้เติมน้ ำลงในท่อเมนต์ใหญ่ของระบบประปำ  จ ำนวน  
2  ถัง  และขอให้หำพ้ืนที่ส ำหรับวำงถังน้ ำด้วยครับ  ส่วนเรื่องสะพำนไม้ที่ช ำรุดนั้น
ทรำบว่ำนำยช่ำงของเทศบำลก ำลังด ำเนินกำรส ำรวจควำมเสียหำยครับ ร่องระบำยน้ ำ 

 หมู่ที่ 6  ก็เช่นกัน  ก็จะได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจและหำทำงแก้ไขครับ   ส่วนเรื่อง
ตะแกรงปิดร่องระบำยน้ ำหน้ำบ้ำนนำยร่วม  กระผมจะได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ออก
ตรวจสอบเช่นกันครับ 

 
นายอนัน  การไส เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน    
สมาชิกสภา ฯ เขต 1  กระผมขอเรียนสอบถำมเกี่ยวกับโครงกำรต่ำง ๆ  ที่มีเงินงบประมำณอยู่แล้ ว 

โครงกำรปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนงบประมำณ  100,000. -  บำท  และห้อง
ประชุมเทศบำลต ำบลม่วงนำ  งบประมำณ  300,000. -  ไม่ทรำบว่ำด ำเนินถึง
ขั้นตอนไหนแล้วครับ  ขอให้เร่งด้วยครับ  เพรำะงบประมำณเรำมีอยู่แล้ว 

  
 นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล ส ำหรับโครงกำรปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนงบประมำณ  100,000.-  บำท  และห้อง

ประชุมเทศบำลต ำบลม่วงนำ  งบประมำณ  300,000.-   ก็คงจะมีกำรด ำเนินกำร
ในเร็ว ๆ  นี้แน่นอนครับ  และคงแล้วเสร็จไม่เกินเดือนมิถุนำยนนี้ครับ 

   และในส่วนของงบประมำณในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2563   เทศบำลต ำบลม่วงนำจะมีกำรด ำเนินกำรตำมเทศบัญญัติจ ำนวน  2  
โครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

 

นายสุรชาติ  การพงษ์ มีท่ำนสมำชิกจะเพ่ิมเติมเชิญเพ่ิมเติมได้ครับ 
ประธานสภา ฯ 
 
 
 



  

 

 

๙ 

 
นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
รองปลัดเทศบาล กระผมขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำเรื่องน้ ำของหมู่ที่ 4  และ  6  กำร

แก้ไขปัญหำกองช่ำงร่วมกับงำนป้องกัน ฯ เติมน้ ำลงถังประปำ  และมีเจ้ำหน้ำที่คอย
เปิด – ปิด ตลอดครับ  ส่วนเรื่องกำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณะ  กรณีหมู่ที่ 1  มีกำรล้อม
รั้วและถมดินบริเวณถนนสำธำรณะ   ได้รับแจ้งว่ำจะปลูกพืชผักสวนครัวไม่มีเจตนำ
จะเอำเป็นทรัพย์ของตนครับ 

 
นายสุรชาติ  การพงษ์  เชิญท่ำนสมำชิกท่ำนอื่นเสนอเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภา ฯ   ส ำหรับในวันนี้ก็มีหลำย ๆ เรื่องที่ท่ำนสมำชิกเสนอให้ที่ประชุมได้ทรำบ ทต.เรำก็จะได้มี 
 กำรปรับปรุงในเรื่องต่ำง ๆ  ให้ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ  ไป   มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะเพ่ิมเติม

อีกหรือไม่  ถ้ำไม่มีท่ำนใดเพ่ิมเติมส ำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำประชุมใน
วันนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำในครั้งต่อไปคงได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนด้วยดีเช่นเคย 
ขอบคุณทุกท่ำนครับ  กระผมขอปิดกำรประชุม 

 
ปิดประชุม เวลำ 12.30 น. 

 

  (ลงชื่อ)    - พิชญาภรณ์  การนิตย์-      ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม                 
                     (  นำงสำวพิชญำภรณ์  กำรนิตย์ ) 

                 ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 

                      (ลงชื่อ ) - สุรชาต ิ การพงษ์ -      ผู้ตรวจรับรองรำยงำนกำรประชุม
         ( นำยสุรชำติ  กำรพงษ์ )  
                                 ประธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
 
 

 
 


