
  

 

 

๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนาสมัยสามัญที่ ๓ / 2563 
ครั้งที่  3 

วันที่  20  สิงหาคม  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 
 

 

ผู้ไม่มำประชุม 
 ไม่มี 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
6 
7 
8 
9 

10 
 

นำยประสิทธิ์  แจ่มสุวรรณ์ 
นำยพิเนตร ค ำมีภักดี 
นำงนิยม  ภูวำนค ำ 
นำยวิเวท  กำรสะอำด 
นำยปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
นำยเกษม  หระสิทธิ์ 
นำงสำวรุ่งทิพย์  กำรประไพ 
นำงสุนันทนำ  สำรขันธ์ 
นำงสำวสุภำพ กำรประสพ 
นำงสำวอรุณวรรณ  อุทัยค ำ 

รองนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำล 
รองปลัดเทศบำล 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

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

 

 



  

 

 

๒ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อครบองค์ประชุมและถึงเวลำประชุมแล้ว  ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดประชุมและ
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่ำในกำรประชุมสภำ ฯ ในวันนี้ เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล
ม่วงนำ  สมัยสำมัญ สมัยที่  3  ประจ ำปี  2563 ครั้งที่  3 เพ่ือพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 วำระ 2  และได้ด ำเนินกำร
ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายสุรชาติ  การพงษ์ ท่ำนสมำชิกคงได้รับและได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญสมัยที่ 3 /2563 
ประธานสภาฯ                   ครั้งที่ 2  ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้แจกให้ทุกท่ำนแล้ว มีสมำชิกท่ำนใดจะเพ่ิมเติม

หรือไม่   ถ้ำไม่มีท่ำนใดเพ่ิมเติมหรือแก้ไขใด ๆ  ผมจะขอมติที่ประชุมด้วยกำรยกมือครับ
หำกเห็นชอบ 

มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑0  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

 3.1 พิจารณาเสนอแปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564   (วาระ ๒) 

นายสุรชาติ  การพงษ์ ตำมมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ประธานสภา ฯ   ( ร่ำง )  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564   สภำ

เทศบำลต ำบลม่วงนำได้ก ำหนดระยะเวลำในกำรแปรญัตติโดยก ำหนดระยะเวลำเสนอ
ค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติตั้งแต่วันที่  ที่ประชุมมีมติรับหลักกำรคือตั้งแต่
วันที่  14 สิงหำคม ๒๕63  เวลำ  17.00  น.  วันที่  15 – 16  สิงหำคม  2563  
ตั้งแต่เวลำ  08.30 – 17.00 น.  ถึง วันที่ ๑7 สิงหำคม ๒๕63 เวลำ 08.30 – 
12.30  น.  ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ  เพ่ือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติ
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.  2564  จะได้ประชุมกัน  ซึ่ ง
คณะกรรมกำรแปรญัตติได้ท ำกำรประชุมกันไปแล้วในวันที่  17  สิงหำคม 2563  
เวลำ  13.30 น.   และประธำนคณะกรรมกำรแปรญญัติได้แจ้งผลกำรพิจำรณำแปร
ญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  ให้กระผม
ทรำบแล้วนั้น  ซึ่งกระผมจะได้อ่ำนค ำแปรญัติให้ที่ประชุมทรำบดังต่อไปนี้  

 อ่านค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญญัติ  ตำมมติที่ประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลม่วงนำ ในครำวประชุมสมัยสำมัญสมัยที่ 3 / 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14  
สิงหำคม 2563   มีมติคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติไปแล้วนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติ
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะกรรมกำรแปรญัตติเทศบำล



  

 

 

๓ 

ต ำบลม่วงนำได้ประชุมเพ่ือพิจำรณำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณร่ำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  เรียบร้อยแล้ว  ผลปรำกฏว่ำไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นค าขอแปร
ญัตติ  จึงให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามร่างเดิม   และให้สภาเทศบาลต าบลม่วงนา พิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3  
ต่อไป 

เมื่อวันที ่17  สิงหาคม ๒563   เวลา 13.30  น.  มีผู้เข้าประชุมดังนี้ 
๑. นำยสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ ประธำนกรรมแปรญัตติ 
๒. นำยรุ่งโรจน์  กุลเกษตร กรรมกำรแปรญัตติ 
๓. นำยอนัน  กำรไส   กรรมกำรแปรญัตติ 
๔. นำงแสงเดือน  นันสมบัติ    เลขำนุกำรกรรมกำรแปรญัตติ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ ฯ ไม่ได้รับหนังสือขอแปรญัตติจำกสมำชิกสภำ
เทศบำลต ำบลม่วงนำจำกท่ำนใด จึงขอด ำเนินกำรพิจำรณำ (ร่ำง) เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมข้ันตอนดังนี ้

๑. หลักกำรและเหตุผลไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ 
๒. ชื่อเทศบัญญัติไม่มีผู้ใดแปรญัตติ ไม่มีกำรแก้ไข ให้คงไว้ตำมร่ำงเดิม 
๓. ร่ำงเทศบัญญัติไม่มีผู้ใดแปรญัตติ ไม่มีกำรแก้ไข ให้คงไว้ตำมร่ำงเดิม 
๔. คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ได้พิจำรณำแล้วต่อที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้
ต่อไป ขอบคุณครับ 

ล ำดับต่อไปผมจะได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  (วำระ ๒)  ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นชอบตำมร่ำงเดิม
เชิญยกมือครับ 

มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงจ านวน ๑0 เสียง 

นายสุรชาติ  การพงษ์ เมื่อที่ประชุมมติเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
ประธานสภา พ.ศ. 2564  เรียบร้อยแล้ว  ล ำดับต่อไปกระผมขอนัดประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ

เพ่ือพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ใน
วำระ 3 ต่อ   ในวันที่ 21  สิงหำคม  2563  เวลำ 09.30  น. ณ ห้องประชุมเทศบำล
ต ำบลม่วงนำ 

ทีป่ระชุม   รับทราบ    
  
 
 
 



  

 

 

๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุรชาติ การพงษ์ เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภา ฯ 
 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

ปลัดเทศบาล กระผมขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในระเบียบวำระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
- เรื่องกำรโอนงบประมำณในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563  ในหมวดเงินเดือนฝ่ำยประจ ำเพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนช่ำงไฟฟ้ำ ซึ่งเรำได้
โอนออกไปเพียงบำงสวนโอนไปซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 40,000. -  บำทในส่วนที่
เหลือยังไม่ได้น ำไปใช้แต่อย่ำงใด  และจะสังเกตว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
เรำตั้งประมำณกำรรำยรับไว้ที่  33 ล้ำน  แต่ปีนี้ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ตั้ง
ประมำณกำรรำยรับไว้ที่ 35 ล้ำน  สำมเหตุมำจำก กำรเพ่ิมขึ้นของเบี้ยยังชีด
ผู้สูงอำยุ  และผู้พิกำร  เดิมคือลงทะเบียนปีนี้รับปีถัดไป  แต่ปัจจุบันลงทะเบียน
เดือนนี้รับเดือนตอ่ไป   

 

นายอนัน  การไส เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

สมาชิกสภา ทต. เขต 1 กระผมขอเรียนสอบถำมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับที่ปัจจุบันมีกำร
แต่งตั้งตัวแทนประชำคมหมู่บ้ำนเข้ำมำร่วมด้วยนั้น  และกระผมทรำบว่ำมีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้ด้วยไม่ทรำบว่ำเรำตั้งค่ำใช้จ่ำยจำกส่วนไหนครับ 

 

นางสาวรุ่งทิพย์  การประไพ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนของค่ำตอบแทนตำมท่ีท่ำนสมำชิกสอบถำมจะประกอบไปด้วย 

1. คณะกรรมกำรตรวจรับ 

2. คณะกรรมกำรคุมงำน 

3. คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง 

4. คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 

ซ่ึงต้ังงบประมำณไว้ในหมวดค่ำตอบแทน  ประเภท ค่ำตอบแทนอันเป็นประโยชน์ ฯ 
ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ตั้งไว้จ ำนวน  50,000. -  บำท ในกองช่ำง
เทศบำล กำรจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร ซึ่งโครงกำรที่จะสำมำรถเบิกจ่ำยได้ต้องมี
งบประมำณด ำเนินกำรตั้งแต่ 100,000.- บำทข้ึนไป ค่ะ 
 

นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

รองปลัดเทศบาล  กระผมขอเพ่ิมเติมในเรื่องค่ำตอบแทนของกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  จะสังเกตได้ว่ำใน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  กองช่ำงเทศบำลมีกำรโอนเพ่ิมในค่ำใช้จ่ำยหมวดนี้  
เนื่องจำกเทศบำลต ำบลม่วงนำได้รับเงินอุดหนุนมำเยอะพอสมควร   ซึ่งแต่ละโครงกำรก็
จะมีคณะกรรมกำรหลำยชุดตำมที่หัวหน้ำส ำนักปลัดแจ้งไปแล้วนั้น   กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์  ระเบียบกำรเบิกจ่ำย  กระผมก็ก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้กลำง ๆ  ไม่ได้สูงมำก  
ส่วนมีท่ำนสมำชิกเห็นว่ำมีควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนนั้น  ก็เนื่องจำก
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กระบวนกำรต่ำง ๆ  ของโครงกำรต้องแล้วเสร็จก่อนจึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยให้แก่
คณะกรรมกำรได้  

 

นายสุรชาติ การพงษ ์ ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่ำนครับ   ขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่ที่ได้เสนอเรื่อง 

ประธานสภา ฯ ต่ำง ๆ  ให้ที่ประชุมทรำบ    ส ำหรับในระเบียบวำระที่  4  มีท่ำนใดจะเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ครับ  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเพ่ิมเติม วันนี้ผมขอขอบคุณสมำชิกทั้ง ๒ เขต ที่
ให้ควำมร่วมมือในกำรประชุมในวันนี้  หวังว่ำกำรประชุมครั้งต่อไปคงได้รับควำมร่วมมือ
จำกท่ำนด้วยดีเช่นเคย ขอบคุณครับ ผมขอปิดกำรประชุม 

ปิดประชุม เวลำ ๑2.55 น. 

 

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

                 ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 

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