
  

 

 

๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญที่ 2 / 2564 
ครั้งที่  1 

วันที่  17  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 
นายพิสิษฐ์  ศรีแสนยงค์ 
นางสาวอรุณวรรณ  อุทัยคำ 

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

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

 

 
 
 
 



  

 

 

๒ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัยที่ 1 /2564 ครั้งที่ 2 

นายอนัน  การไส รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา สมัยสามัญ สมัยที่ 

1/2564   ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  วันศุกร์ที่  21  พฤษภาคม 2564ขอให้
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      
 

นายอนัน  การไส 5.1  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
ประธานสภา ฯ    พ.ศ. ๒๕65 (วาระ ๑) 

วาระ  1  ขั้นรับหลักการ   
ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา  ได้ขอเสนอญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  
กระผมจึงขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา  ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ  
 
 



  

 

 

๓ 

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลม่วงนา  ได้พิจารณาจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เสร็จเรียบร้อยแล้ว    โดยร่างเทศบัญญัติ
ฉบับนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลม่วงนา  ได้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541  ดังนั้น  จึงขอแถลงให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลม่วงนาได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย ใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65    
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  ๒๕65 ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ณ วันที่ 6  สิงหาคม  2564  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 
ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร 11,930,982.89 
๑.๑.๒ เงินสะสม 13,333,,317.66 
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม 5,744,863.72 
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยัง

ไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน 1 โครงการ 
3,600.00 

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
จำนวน 1 โครงการ  

4,400.00 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง    จำนวน   ๐.00    บาท 

 ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
      2.1   รายรับจริง  จำนวน  31,471,955.20  บาท  ประกอบด้วย 
 

หมวดภาษีอากร 7,612.42 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 250,475.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 121,263.64 
หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์   678,744.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 146,350.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 
หมวดภาษีจัดสรร 13,911,532.14 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,355,978.00 

  
 
 
 
 
 



  

 

 

๔ 

    2.๒  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์ จำนวน  465,677.00  บาท 
 

งบกลาง 8,090,561.00 
งบบุคลากร 13,517,130.00 
งบดำเนินงาน  5,823,972.23 
งบลงทุน  783,614.00 
งบเงินอุดหนุน 1,594,707.11 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 

 
   2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนนุทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
       จำนวน       465,677.00  บาท  
   2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
       จำนวน      259,128.00 บาท 
   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน      ๐.00       บาท 
   2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู้   จำนวน    ๐.00       บาท 
 

 
 
 
 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เทศบาลตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ประมาณการปี 

2563 
ประมาณการปี 

2564 
ประมาณการปี 

2565 
รายได้จัดเกบ็เอง    
- หมวดภาษีอากร 7,612.42 55,000.00 55,000.00 
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 250,475.00 244,000.00 244,000.00 
- หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 121,263.64 100,000.00 100,000.00 
- หมวดรายได้สาธารณปูโภคและการพาณชิย ์ 678,744.00 580,000.00 580,000.00 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 146,350.00 30,000.00 30,000.00 

รวมรายไดจ้ัดเกบ็เอง 1,204,445.06 1,009,000.00 1,009,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หมวดภาษีจัดสรร 13,911,532.14 14,100,000.00 14,100,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,911,532.14 14,100,000.00 14,100,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,355,978.00 19,978,200.00 19,978,200.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,355,978.00 19,978,200.00 19,978,200.00 

รวม 31,471,955.20 35,087,200.00 35,087,200.00 



  

 

 

๕ 

 
และบัดนี้ข้าพเจ้าเสนอรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลม่วงนา   ประมาณการรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น  35,087,200.00 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารร่าง
งบประมาณท่ีประธานสภาฯ ได้นำส่งให้ทุกท่านแล้ว  

 
นายอนัน  การไส ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  วาระ ๑ ขึ้นรับหลักการว่าควรจะรับหลักการร่าง

เทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการ ขอให้สมาชิกทุก
ท่านได้พิจารณาก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่รับ ขอเชิญ
ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 

 
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
 เพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติข้อบัญญัติวาระ ๑ 

ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ ๑ สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา
ก่อนรับหลักการได้ 

 ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ประธานสภาฯ ท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ใช้บังคับโดย
อนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหา
ข้อยุติกับฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ให้

คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ประมาณการปี 

2563 
ประมาณการป ี

2564 
ประมาณการปี 

2565 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 8,090,561.00 9,870,170.00 10,437,660.00 
งบบุคลากร 13,517,130.00 14,793,320.00 15,646,980.00 
งบดำเนนิงาน 5,823,972.23 7,635,710.00 6,785,860.00 
งบลงทุน 783,614.00 1,378,000.00 737,200.00 
งบเงินอุดหนุน 1,594,707.11 1,410,000.00 1,478,000.00 

                                       รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,809,984.34 35,087,200.00 35,087,200.00 



  

 

 

๖ 

ดำเนินการภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ที่ผ่านมาการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งในสภา
ท้องถิน่นำเข้าพิจารณาในวาระ ๒ และวาระ ๓ ตามลำดับ 

 ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกัน การเสนอคำ
แปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแนบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระ ๒ 
กรณีการพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวผู้แปรญัตติก็อาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

นายอนัน  การไส เชิญทา่นสมาชิกอภิปรายครับ 
ประธานสภา ทต. 

นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 กระผมขอสอบถามการตั้งค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายค่าเช่าบ้าน  จะสังเกตว่าจะมี

การตั้งไว้ทุกกอง  แต่ละกองจะไม่เท่ากัน  อยากทราบว่าเราตั้งกนัแบบไหนครับ 

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก ทต.  รายละเอียดกระผมขอมอบให้ท่านปลัดเทศบาลนำเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

ครับ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปัจจุบันเทศบาลตำบลม่วงนาจะเบิกอยู่ 2 ประเภท  คือค่าเช่าบ้าน  และค่าเช่าซ้ือ 
 ยกตัวอย่าง  กระผมตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา  ระดับ  8  สามารถเบิกค่าเช่า

บ้านหรือเช่าซื้อบ้านอยู่ที่อัตรา 6,000.-  บาท   ซึ่งตามจริงแล้วกระผมเช่าซื้อบ้าน
เดือนละ 12,000.-  บาท  แต่จะเบิกตามสิทธิที่  6,000.-  บาท  ของคนอ่ืนก็เช่นกัน  
บางคนก็จะเป็นการเบิกเพ่ือเป็นค่าเช่าบ้าน  แล้วแต่กรณีซึ่งก็จะมีระเบียบวิธีปฏิบัติอยู่
แล้วครับ   

นายเจริญ  การมงคล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิสภา  เขต 1 กระผมขอเรียนสอบถามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านม่วงใต้  หมู่ที่  

3 ระยะทางก่อสร้าง  30  เมตร  งบประมาณ  67,000.-  บาท   ระยะทาง
ดำเนินการน้อยมากครับ  ซ่ึงในตอนแรกกระผมคิดว่าจะดำเนินการจนสุดสายครับ   

 
 



  

 

 

๗ 

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก ทต.  รายละเอียดกระผมขอมอบให้นายช่างเป็นคนชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายพิสิษฐ์  ศรแีสนยงค์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายช่างโยธา สำหรับการดำเนินการสำรวจ กระผมดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากท่านประธานสภา ฯ  

ว่าหักออกจากการดำเนินการของโครงการถนน คสล. หมู่ที่ 7  โดยครั้งนี้ให้ดำเนินการ
โครงการ คสล. หมู่ที่ 7  ก่อน เหลืองบประมาณเทา่ไหร่ให้นำมาทำ คลส.หมู่ที่  3  ครับ  
และเมื่อหักออกจากโครงการถนน คสล.  หมู่ที่  7  แล้ว  งบประมาณคงเหลือ 
67,000.-  บาท  ดังนั้นจึงทำได้ระยะทางท่ี  30  เมตร 

นายอนัน  การไส สำหรับโครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 3  ปีงบประมาณหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับ  ปีนี้กระผม 
ประธานสภา ฯ ขอทำหมู่ที่ 7  ให้เรียบร้อยก่อนครับ  เพราะเคยขอมาหลายสมัยแล้ว  และประชาชน

ได้รับความเดือดร้อนมากครับ  และกระผมคิดว่าก็เดือดร้อนกันทุกที่แต่งบประมาณเรามี
จำกัดครับ เชิญท่านสมาชิกท่านอ่ืนอภิปรายครับ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็น
ควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 วาระ ๑ ขั้นรับหลักการยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการ ฯ    จำนวน .......11.........เสียง  
 ไม่รับหลักการ     จำนวน ..........-......... เสียง  
 งดออกเสียง     จำนวน ........1.......... เสียง 
 
 
นายอนัน  การไส เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   วาระ ๑ จำนวน ๑1  เสียง  เมื่อที่ประชุม

สภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 วาระ ๑ ขั้นรับหลักการแล้ว ลำดับต่อไปขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

 
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
 เพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ ๒ นั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง



  

 

 

๘ 

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนนั้นหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือ
แถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายอนัน  การไส  ก่อนที่จะเสนอว่าควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ในการทำหน้าที่แปรญัตติ
ประธานสภาฯ   รา่งเทศบัญญัติครั้งนี้กี่คนและจะเสนอใครบ้างนั้น ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา  

ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
 
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒  
 ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
แตไ่ม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็ น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
ของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการ
วิสามัญทั้งหมด 

นายอนัน  การไส  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปร 
ประธานสภาฯ ญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ก่อน 

นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านปลัด คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอว่าการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน 5 คน 

นายอนัน  การไส  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

นางแสงเดือน  นันสมบัติ  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 



  

 

 

๙ 

นายรุ่งโรจน์  กุลเกษตร ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ ๒ 

นายอนัน  การไส  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไมม่ีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ เสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติในการทำ

หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ในครั้งนี้ จำนวน 5 คน  

  
 ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  คนที่ 1  
เชิญเสนอครับ 

 
นายวาด  เชื้อสาทุม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านปลัด คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ๒ กระผมขอเสนอ นางแสงเดือน  นันสมบัติ  ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คนที่ 1   
   
นางสาวณัฐริกา  นามบรรดา ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายวิศรุต  จินามณี ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ ๒ 
 

นายอนัน  การไส เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภา ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คนที่ 2 
 
นายเจริญ  การมงคล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านปลัด คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ 1 กระผมขอเสนอ นายวิศรุต  จินามณี  ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คนที่ 2  
  
นายรุ่งโรจน์  กุลเกษตร  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายวาด  เชื้อสาทุม ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

นายอนัน  การไส เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภา ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คนที่ 3 
 
นางสายเดือน  ทิพบรรจง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านปลัด คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 



  

 

 

๑๐ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันขอเสนอ นางสาวณัฐริกา นามบรรดา ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการ
แปรญัตติร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คนที่ 3  

นางสาวพรรณราย มาตประสงค์   ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายภักดี  นันทจักร์ ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายอนัน  การไส เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภา ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 คนที่ 4 
 
นายภักดี  นันทจักร์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านปลัด คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอเสนอ นายเจริญ  การมงคล  ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คนที่ 4  
  
นางแสงเดือน  นันสมบัติ  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นางสาวณัฐริกา  นามบรรดา ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายอนัน  การไส เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภา ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คนที ่5 
นางสาวพรรณราย มาตประสงค์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านปลัด คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ดิฉันขอเสนอ นายภักดี  นันทจักร์   ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คนที ่5 
  
นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายคำสิงห์  มูลอินทร์  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายอนัน  การไส เมื่อที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภา ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ครบตามจำนวนที่เสนอแล้ว

จำนวน  5  คน  มีสมาชิกจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม ไม่มี 

นายอนัน  การไส    เมื่อที่ประชุมไม่มีทา่นใดเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรญัตติร่างเทศ 



  

 

 

๑๑ 

ประธานสภา ฯ บัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2565   เพ่ิมเติม อีก    
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอมาท้ัง 5  ท่าน      

 ขอให้เลขานุการสภาฯ เทศบาลสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565     

นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
เลขานุการสภาฯ ๒๕๖5  มีรายชื่อดังนี้ 

๑. นางแสงเดือน  นันสมบัต ิ
๒. นายวิศรุต  จินามณี 
๓. นางสาวณัฐริกา  นามบรรดา 
๔. นายเจริญ  การมงคล 
๕. นายภักดี  นันทจักร์ 
 
และขอนัดหมายประชุมคณะกรรมการฯทั้ง 5 ท่าน ในวันนี้ เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลม่วงนา  ในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
นายอนัน  การไส ผมขอหารือท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าควรจะกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน ควร 
ประธานสภาฯ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วันตั้งแต่วันที่ไหนถึง

วันที่ไหนขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ 
 
นางแสงเดือน  นันสมบัต ิ เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดิฉันขอเสนอว่าควรกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ  โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำ

แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 18  สิงหาคม  ๒๕64  เวลา  08.30 
-  17.00 น.  ถึง วันที่  20  สิงหาคม  ๒๕64 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา   และคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จะได้ทำการประชุม
กันในวันที่  21  สิงหาคม 2564  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลม่วงนา    

นายอนัน  การไส ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ ขอรับรอง 
เลขานุการสภา ทต.ม่วงนา 

นายวิศรุต  จินามณี  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายอนัน  การไส ผู้รับรองถกูต้อง มสีมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน  



  

 

 

๑๒ 

ประธานสภา ฯ ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ต้ังแต่วันที่  18  สิงหาคม  ๒๕64  เวลา  08.30 -  
17.00 น.  ถึง วันที่  20  สิงหาคม  ๒๕64 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา   และคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จะได้ทำการประชุม
กันในวันที่  21  สิงหาคม 2564  เวลา  09.30 น.   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลม่วงนา 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

    5.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564 

นายอนัน  การไส  เชิญท่านผู้ เกี่ยวข้องนำเรียนรายละเอียดการโอนงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุม
ประธานสภา     พิจารณาครับ  

นายทองปุ่น  การภักดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูท้รงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
นายก ทต. สำหรับการพิจารณาโอนงบประมาณครัง้นี้  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพ้ืนที่  สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลม่วงนาได้รับแจ้งถึงปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพ้ืนที่  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กองช่างเทศบาลตำบลม่วงนา  จึงเสนอให้ มีการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายจ่ายใหม่ดงันี้ 
- โอนลดงบประมาณจากสำนักปลัด 
- หมวดงบกลาง 
- ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการงบประมาณคงเหลือจำนวน  1,095,200.-  บาท  

ขออนุมัติโอนครั้งนี้จำนวน  68,000.-  บาท 
         เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

- หมวดงบลงทุน 
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-    โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามลำห้วยแกง บ้านม่วงใต้หมู่ที่  3  ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร  ยาว  25.00 เมตร  แบบไม่มีทางเท้า  งบประมาณจำนวน  68,000.-  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด  4  ข้อ  27  
“การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ  และคุณภาพเปลี่ยนไป  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อำนาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น       

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ / 
กฎหมายดังกล่าว  กระผมจึงขอเสนอให้สภาเทศบาลตำบลม่วงนาแห่งนี้ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ ฯ  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าว ฯ   สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถามไดค้รับ 

 
 



  

 

 

๑๓ 

นายวิศรุต  จินามณี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 การโอนงบประมาณจากประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ  ขอเรียนสอบถามว่าสามารถทำ  

โดยไม่มีผลกระทบกับผู้ พิการใช่หรือไม่   เพราะกระผมไม่ เคยเห็นว่ามีการโอน
งบประมาณจากประเภทนี้เลยครับ 

 

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
นายก ทต. เนื่องจากปัจจุบันเราได้จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ พิการถึงเดือนสิงหาคมแล้ว  และใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ยังคงเหลืออีก  1  เดือน คือเดือนกันยายน  ก็จะสิ้น
ปีงบประมาณและมีงบประมาณเพียงพอแน่นอน  เพราะปัจจุบันงบประมาณเหลือ
จำนวน  1 ,095 ,200.-  บาท  ซึ่ งเบี้ ยยั งชีพผู้ พิการเดือนที่ แล้ วจ่ายจำนวน   
208,000.-  บาท 

นายอนัน  การไส เชิญสมาชิกท่านอ่ืนเชิญสอบถามครับ 

ประธานสภาฯ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
ปลัดเทศบาล กระผมขอเพ่ิมเติมเรื่องการโอนงบประมาณจากประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการในครั้งนี้  ไม่

มีผลกระทบต่อประชาชนแน่นอนครับ  กระผมขอรับรองและขอให้ทุกท่านสบายใจได้
ครบั 

นายอนัน  การไส เชิญสมาชิกท่านอ่ืนมีข้อสงสัยหรือสอบถามได้ครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม  ต่อไปกระผมจะได้ขอมติที่ประชมุในการให้ความ
เห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   หากที่ประชุมเห็นชอบให้
โอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามลำห้วย
แกง  บ้านม่วงใต้หมู่ที่  3  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  25.00 เมตร  แบบไม่มีทาง
เท้า  งบประมาณจำนวน  68,000.- เชิญยกมือ 

มติทีป่ระชุม   (1)  เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน .......11.......เสียง 
  (2)  ไม่เห็นชอบ              จำนวน ..........-....... เสยีง 
 (3)  งดออกเสียง              จำนวน ........1........ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายอนัน  การไส ในระเบียบวาระที่  4  เรื่อง อ่ืน ๆ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมเชิญครับ  
ประธานสภา ฯ 

นางสุนันทนา  สารขันธ ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
ผอ.กองคลัง ดิฉันขอแจ้งเกี่ยวกับรายรบัรายจ่ายของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 ปัจจุบันมีงบประมาณรายรับทั้งสิ้น  29  ล้านบาท  และรายจ่ายอยู่ที่  25  ล้านบาท  

ยังเหลืองบประมาณที่เข้ายังไม่ถึงประมาณการตั้งรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีก
จำนวน  5.7  ล้านบาท  และคาดว่าน่าจะเข้าไม่ครบตามประมาณการค่ะ 

 



  

 

 

๑๔ 

นายวาด  เชือ้สาทุม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น      
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 กระผมขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  หมู่ที่  4 และหมู่ที่  6  เรื่อง

น้ำประปา  กระผมได้ตั้งข้อสังเกตว่าในวันหยุดราชการน้ำประปาจะไม่ไหล  ดังนั้นจึงขอ
ฝากให้ผู้บริหารได้แจ้งกองช่าง  หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องดูแลด้วยครับ   

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเจ้าหน้าที่จึงมีน้อยครับ  แต่กองช่างก็ได้จัดเป็นเวรยาม

ดูแลเรื่องน้ำไว้อยู่แล้วครับ  แต่ขอให้แจ้งเข้ากลุ่มไลน์ด้วยครับ  จะได้รู้ปัญหาที่เกิดขึ้น    
ทุกท่านก็คงได้เห็นนะครับว่าทุกวันหยุดจะมีเจ้าหน้าที่รายงานว่าหมู่ไหนมีปริมาณน้ำ
ยังไงบ้าง  เพราะจะมีการแจ้งเข้ากลุ่มไลน์ตลอด  หากหมู่ไหนมีปัญหา  หรือท่านสมาชิก
สภาเทศบาล ฯ รับทราบปัญหาก็แจ้งเข้ากลุ่มไลน์เลยครับ  จะได้แก้ปัญหาให้ทันเวลา
ครับ 

นายอนัน  การไส ท่านอ่ืนมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เชิญครับ 
ประธานสภา ฯ 

นางสาวณัฐริกา  นามบรรดา เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูท้รงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ดิฉันขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ 6  เรื่องร่องระบายน้ำอุดตันส่ง

กลิ่นเหม็นทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งสาเหตุมาจากมีการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำและถนนของทางหลวงชนบท   ดังนั้นจึงขอให้เทศบาลตำบลม่วงนาพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะ 

นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
รองปลัดเทศบาล กระผมขอแจ้งเรื่องสถานที่คุมไว้สังเกตอาการในระดับพ้ืนที่ของ อปท.  ( Local 

Quarantine)  เทศบาลตำบลม่วงนา   ปัจจุบันมีประชาชนได้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง 
เข้าสถานที่คุมไว้สังเกตอาการในระดับพ้ืนที่  อปท.  ( local  Quarantine ) ตาม
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา  โดยเทศบาลตำบลม่วงนาได้มีค่าอาหารผู้ป่วย (  ผู้กักตัว
สั งเกตอาการ )  ใน สถานที่ คุ ม ไว้สั ง เกตอาการในระดับ พ้ืนที่  อปท . ( local  
Quarantine ) เทศบาลตำบลม่วงนา  วันละ 3 มื้อ ๆ ละ 50  บาท     และในส่วนของ
วันหยุดราชการเทศบาลตำบลม่วงนาได้แต่งตั้งเจ้ าหน้าที่ เพ่ือรับ - ส่งผู้ป่วย โดย
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด   และเทศบาลตำบลม่วงนาได้รับการสนับสนุนวัสดุ – 
อุปกรณ์จากสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์มาบางส่วนแล้วและจะมีมาส่งอีกบางส่วน
ครับ 

นายอนัน  การไส ท่านอ่ืนมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เชิญครับ 
ประธานสภา ฯ ถ้าที่ประชุมไม่มีกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

โอกาสหน้าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเช่นเคย ผมขอปิดการประชุมครับ 
                      
 ปิดประชุม  ๑2.10 น. 
 
 
 



  

 

 

๑๕ 

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

                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา   

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


