
  

 

 

๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 /2564  ครั้งท่ี 2 

วันที่  21  พฤษภาคม  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 
11 
12 

 

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

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองการศึกษา 
ผอ.กองช่าง 
เจ้าพนกังานธุรการ 

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

 

 
 



  

 

 

๒ 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภา ฯ 
ปลัดเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย    

นายอนัน  การไส   สำหรับในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา สมัยสามัญสมัยที่ 1 
ประธานสภา ฯ   / 2564  ครั้งที่ 2  ลำดับต่อไปกระผมจะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการ 

ประชุมต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  สมัยสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 วันที่ 14  
พฤษภาคม 2564 

นายอนัน  การไส ท่านสมาชิกทุกท่านคงได้รับและได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา     
ประธานสภาฯ                   สมัยสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 วันที่ 14  พฤษภาคม 2564ไปแล้วนั้น  และตามที่

เลขานุการสภา ฯ ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่   หรือ
ต้องการแก้ไขข้อความที่ไม่ตรงกับคำพูดของท่านหรือไม่    ถ้าไม่มีท่านใดเพ่ิมเติม
หรือแก้ไขใด ๆ  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับหากที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมเชิญยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  รับรองเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
  (2)  ไมร่ับรอง     จำนวน    -    เสียง 
    (3)  งดออกเสียง     จำนวน    1   เสียง 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๓.๑  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2564 

นายอนัน  การไส ในระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
ประธานสภา ฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้นำเรียนรายละเอียดการโอนงบประมาณให้ที่ประชุม

ได้รับทราบ 
 
นายทองปุ่น  การภักดี  เรียนท่านประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนาทุกท่าน   ท่าน
นายกเทศมนตรี   ปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
        

สำหรับในระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา  กระผมจะได้เสนอ
ให้มีการพิจาณาโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดต่าง ๆ  เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาความ



  

 

 

๓ 

เดือดร้อนของประชาชน  ส่วนรายละเอียดการโอนและระเบียบข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง  กระผมมอบให้ท่านปลัดเทศบาลได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 

 
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล   ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด  4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ  27  “ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ  และคุณภาพเปลี่ยนไป  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบ / กฎหมายดังกล่าว  กระผมจึงขอเสนอให้สภาเทศบาลตำบลม่วงนาแห่งนี้
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่สำหรับดำเนินโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรง พร้อม 

อุปกรณ์   จำนวน 2 ชุด   จำนวน  40,800.-   บาท 

แหล่งงบประมาณ  โอนมาจากหมวดเงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )   ประเภท  เงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  40,800.-  บาท 

สำหรับรายละเอียดเหตุผลความจำเป็น  เชิญผู้อำนวยการกองช่างนำเรียนให้ที่
ประชุมทราบครับ 

นายสายันณ์  อุ่นทรพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง เหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส)  ก็เป็นที่

ทราบกันดีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นภายในตำบลม่วงนา  ปัญหาหลัก ๆ  คือ
เรื่องน้ำประปา  และปัจจุบันกองช่างเทศบาลได้สำรวจพบว่าเรามีความต้องการ
เครื่องสูบน้ ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) อีกหลายตัว  แต่ด้วยข้อจำกัดด้าน
งบประมาณเราจึงต้องจัดซื้อเพียง  2  ตัว  ไปก่อน   เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่  หากสภาเทศบาลตำบลม่วงนาเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือ
จัดตั้งเป็นรายใหม่สำหรับจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส)  จำนวน  2  
ตัว  ในครั้งนี้ก็จะพอแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้บ้างครับ เพราะปัจจุบันในการแก้ไข
ปัญหาบางครั้งเราต้องโยกอุปกรณ์จากบ่อหนึ่งไปอีกบ่อหนึ่ง  ยกตัวอย่างล่าสุดบ่อ
น้ำประปาหมู่ที่ 8  ชำรุด เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากองช่างได้โยกอุปกรณ์
จากบ่อหลังเทศบาลไปใช้หมู่ที่ 8  ก่อน  ครับ  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

นายอนัน  การไส ตามท่ีท่านปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองช่างนำเรียนไปแล้วนั้น  เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภา ฯ สอบถามได้ครับ 
  



  

 

 

๔ 

นายเจริญ  การมงคล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1 ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างนำเรียนว่าในความเป็นจริงแล้ว  ต้องการเครื่องสูบน้ำ

มอเตอร์ไฟฟ้า ( ซัมเมอร์ส ) อีกหลายตัว  แต่ขออนุมัติครั้งนี้จำนวน  2  ตัว กระผม
คิดว่าจะเพียงพอหรือไม่  ถ้าจะซื้อก็อยากให้ทำให้ครบไปเลยครับ 

 
นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา ฯ เห็นด้วยตามที่ท่านปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองช่างเสนอค่ะ  เพ่ือเป็นการแก้ไข

ปัญหาเรื่องน้ำให้สำเร็จไปด้วยดีค่ะ   

นายสายันณ์  อุ่นทรพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ขอชี้แจงตามที่ท่านเจริญ  การมงคล เสนอให้ซื้อตามที่เทศบาลมีความจำเป็นเครื่อง

สูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ( ซัมเมอร์ส )  จำนวนหลายตัว  นั้น  ต้องขอเรียนว่าในช่วงแบบ
นี้ ขออนุมัติไปจำนวน   2  ตัว ก่อนครับด้วยเหตุผลในเรื่องงบประมาณที่จำกัด   
เพราะยังมีปัญหาอีกหลายด้านที่เทศบาลกำลังปรับปรุงแก้ไขครับ   

นายอนัน  การไส เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำหรับเป็นค่าจัดซื้อ 
ประธานสภา ฯ เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด   

จำนวน  40,800.-  บาท  แหล่งงบประมาณในการโอนครั้งนี้  โอนมาจากหมวด
เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )   ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จำนวน  40,800.-  บาท   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอีก
หรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม  ลำดับต่อไปกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมด้วยการยก
มือ  หากท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว ฯ  เชิญ
ยกมือ 

มติทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   จำนวน   11  เสียง 
  (2)  ไมเ่ห็นชอบ     จำนวน    -    เสียง 
 (3)  งดออกเสียง     จำนวน    1   เสียง  

นายอนัน  การไส เชิญท่านปลัดเทศบาลต่อครับ 
ประธานสภา ฯ  

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ปลัดเทศบาล   2.  ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้ 450  

ลิตร/นาที   จำนวน 2 ชุด  แหล่งงบประมาณหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน   
22,000 บาท 

ตามที่ได้นำเรียนเบื้องต้นไปแล้ว  พ้ืนที่ตำบลม่วงนาปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องน้ำไม่
พอใช้  น้ำไม่ไหล  ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  กระผม
จึงขออนุมัติในการโอนงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 
(มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้ 450 ลิตร/ นาที  จำนวน 2 ชุด  



  

 

 

๕ 

นายอนัน  การไส  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  เชิญสอบถามครับ    
ประธานสภา ฯ       

นางแสงเดือน  นันสมบัต ิ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 2 เห็นด้วย  ตามที่ปลัดเทศบาลเสนอให้มีการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ

หอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้ 450 ลิตร/ นาที  จำนวน 2 ชุด   เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 

 
นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภา เขต 2 เห็นด้วยเช่นกันครับ ตามที่ปลัดเทศบาลเสนอให้มีการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่อง

สูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้ 450 ลิตร/ นาที  จำนวน 2 ชุด   เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 

นายอนัน  การไส  การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
ประธานสภา ฯ   แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้ 450 ลิตร / นาที จำนวน 2 ชุด    แหล่งงบ 

ประมาณหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22,000 บาท  มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะ
สอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม  ลำดับต่อไปกระผมจะได้ขอมติที่
ประชุมด้วยการยกมือ  หากที่ประชุมเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณสำหรับ
โครงการดังกล่าว ฯ  เชิญยกมือ 

มติทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   จำนวน   11  เสียง 
  (2)  ไมเ่ห็นชอบ     จำนวน    -    เสียง 
    (3)  งดออกเสียง     จำนวน    1   เสียง  

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล   3.  ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า(ซัมเมอร์ส ) ขนาด 1.5 แรง 

      จำนวน 2 ชุด  งบประมาณจำนวน  13,000.- บาท   
- แหล่งงบประมาณหมวด  เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )ประเภท เงินค่าตอบแทน

สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13,000 บาท รายการนี้ก็
เช่นกัน  การจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 
แรง   จำนวน 2 ชุด งบประมาณจำนวน  13,000.- บาท  ก็เป็นการแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ำภายในตำบลม่วงนาเช่นกันครับ   ท่านสมาชิกสังเกตุได้จากใน
กลุ่มไลน์ของสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  มีการแจ้งเข้ามาแทบจะทุกวัน  น้ำไม่
ไหล ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  กระผมจึงได้เสนอให้มีการโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดก็ตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น   

นายอนัน  การไส  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  เชิญสอบถามครับ    
ประธานสภา ฯ  
 



  

 

 

๖ 

นางแสงเดือน  นันสมบัติ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 2 เห็นด้วย  ตามที่ปลัดเทศบาลเสนอให้มีการโอนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุม

เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรง   จำนวน 2 ชุด งบประมาณ
จำนวน  13,000.-  บาท   เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ตามท่ีท่านปลัดได้นำเรียนเหตุผลความจำเป็นไปแล้วนั้น 

นางพิญาภรณ์  การนิตย์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1 เห็นด้วย   เช่นกันค่ะ  หากเราไม่ดำเนินการประชาชนในพ้ืนที่ก็จะได้รับความเดือดร้อน  

ดังนั้น  ดิฉันเห็นว่าควรมีการโอนงบประมาณตามที่ท่านปลัดได้เสนอให้มีการตั้ง
งบประมาณเป็นรายการใหม่สำหรับจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรง   จำนวน 2 ชุด งบประมาณจำนวน  13,000.-  บาท   

นายอนัน  การไส  เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อตู้ควบคุม
ประธานสภา ฯ   เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรง  จำนวน 2 ชุด งบประมาณ
    จำนวน  13,000.- บาท  แหล่งงบประมาณหมวดเงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง ) 
    ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13,000  

บาท  มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม  ลำดับ
ต่อไปกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ  หากท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการโอน
งบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว ฯ  เชิญยกมือ 

มติทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   จำนวน   11  เสียง 
  (2)  ไมเ่ห็นชอบ     จำนวน    -    เสียง 
    (3)  งดออกเสียง     จำนวน    1   เสียง 

นายอนัน  การไส เชิญท่านปลัดเทศบาลต่อครับ 
ประธานสภา ฯ  

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล   4.  ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง( มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้  

450 ลิตร/นาที จำนวน 2  ชุด  งบประมาณ  จำนวน  13,000.- บาท 

- แหล่งงบประมาณหมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)ประเภทเงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การโอนงบประมาณรายการที่ 4  ก็
เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำภายในตำบลม่วงนาเช่นกันครับ        

นายอนัน  การไส  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  เชิญสอบถามครับ    
ประธานสภา ฯ    

นายเจริญ  การมงคล    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภา เขต 1  ตามที่ท่านปลัดแจ้ง  เห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชน  เพราะประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ำจริง ๆ  



  

 

 

๗ 

นายอนัน  การไส  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  เชิญสอบถามครับ    
ประธานสภา ฯ   ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม  ลำดับต่อไปกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ  หาก 

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว ฯ  เชิญยกมือ 

มติทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   จำนวน   11  เสียง 
  (2)  ไมเ่ห็นชอบ     จำนวน    -    เสียง 
    (3)  งดออกเสียง     จำนวน    1   เสียง                                                      

นายอนัน  การไส  เชิญท่านปลัดเทศบาลต่อครับ 
ประธานสภา ฯ  

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล 5. โครงการรื้อถอนโครงสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดลอกลำห้วย 

บ้านม่วงกลาง หมู่ที ่1  งบประมาณจำนวน  68,000.-  บาท 

- โครงสร้างฝายน้ำล้นสภาพเดิม ยาว 16 เมตร สูง 4.10 เมตร หนา 0.20 เมตร
(ทางเท้ากว้าง  0.60 เมตร)งานขุดลอกสภาพเดิมปากกว้าง  21 เมตร ก้นกว้าง 10 
เมตร ขุดลอกด้วยรถขุด  ลึกเฉลี่ย (จากระดับดินเดิม) 1.50 เมตร ยาว 50 เมตร 
(หน้าฝาย 25 เมตร หลังฝาย 25 เมตร) 
- แหล่งงบประมาณ  หมวด  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  68,000.-  บาท 

สำหรับโครงการนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นที่
เกิดจากความเสียหายของพายุโพดุล  ซึ่งในตอนแรกเทศบาลตำบลม่วงนาได้ทำเป็น
หนังสือขอรับงบประมาณอุดหนุนเพ่ือดำเนินโครงการ  จึงยังไม่ได้ใช้งบประมาณ
เทศบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  แต่รอแล้วก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังศูนย์ดำรงธรรม  
เวลาก็ล่วงเลยมานานมากแล้ว  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระผมจึงได้
เสนอให้มีการโอนประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนครับ  

นายสายันณ์  อุ่นทรพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง  โครงการรื้อถอนโครงสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดลอกลำห้วย บ้าน

ม่วงกลาง หมู่ที่  1   จะดำเนินการเป็น 2 ส่วนคือ 1. การรื้อถอน 2. การปรับ
สภาพพ้ืนที่ให้ใช้งานได้ตามปกติ   และตามที่ได้รับทราบปัญหาของประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบว่าไม่ประสงค์จะใช้งานฝายดังกล่าวแล้ว  โดยมีความประสงค์จะให้ทุบ
ทำลายฝายดังกล่าวทิ้ง  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอีก  ซึ่งก็มีประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบได้ร่วมลงลายมือไว้เป็นหลักฐานมาด้วย 

นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 



  

 

 

๘ 

รองปลัดเทศบาล ในรายละเอียดหนังสือที่แจ้งปัญหาความเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือเข้ามามี
ประชาชนที่ร่วมลงลายมือชื่อจำนวน 7  ราย  พร้อมแนบเอกสารประกอบหนังสือ  ฯ 
ดังนี้ 
1. นายสุปัน  การเรียง 
2. นางส่อง  ภารสำเร็จ 
3. นางมะลิ  มูลอินทร์ 
4. นายจำลอง  แซ่ฝ้าย 
5. นางลำไย  มินาเลิง 
6. นางปานทอง  ศรีเนตร 
7. นายบัวสี  การวงษ ์

นายอนัน  การไส  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  เชิญสอบถามครับ    
ประธานสภา ฯ    
 
นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 เลขานุการสภา ฯ ตามที่ท่านปลัดเทศบาลนำเรียนให้สภาเทศบาลทราบแล้วนั้น  ปัญหาดังกล่าวก็เกิด

ขึ้นมานานมากแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  ดังนั้น  ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
ในการโอนงบประมาณเพ่ือมาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ 

นางแสงเดือน  นันสมบัต ิ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 2 ดิฉันเห็นด้วยเช่นกันค่ะ เห็นควรให้มีการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ตามที่ท่านปลัดเสนอค่ะ 

นายอนัน  การไส  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  เชิญสอบถามครับ    
ประธานสภา ฯ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม  ลำดับต่อไปกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ   

กระผมจะขอมติในการื้อถอนก่อนนะครับ   หากที่ประชุมเห็นชอบให้มีรื้อถอนการรื้อ
ถอนโครงสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดลอกลำห้วย บ้านม่วงกลาง 
หมู่ที่  1    เชิญยกมือ 

มติทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   จำนวน   11  เสียง 
  (2)  ไมเ่ห็นชอบ     จำนวน    -    เสียง 
 (3)  งดออกเสียง     จำนวน    1   เสียง 

นายอนัน  การไส  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รื้อถอนแล้ว  ต่อไปกระผมจะได้ขอมติให้มีการโอน 
ประธานสภา ฯ   งบประมาณ งบประมาณจำนวน 68,000.- บาท สำหรับดำเนินการตามโครงการ ฯ     
    หากที่ประชุมเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณ ฯ  เชิญยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   จำนวน   11  เสียง 
  (2)  ไมเ่ห็นชอบ     จำนวน    -    เสียง 
 (3)  งดออกเสียง     จำนวน    1   เสียง 



  

 

 

๙ 

   
3.2  ขอความเห็นชอบมติสภาเทศบาลตำบลม่วงนาในการถอนสภาพการใช้ท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์ดอนเจ้าปู่  บ้านนาเหนือ  หมู่ที่ 6 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.
กาฬสินธุ์  จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 

 
นายอนัน  การไส  เชิญท่านรองปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา  นำเรียนรายละเอียดครับ 
ประธานสภา ฯ 

นายเกษม  หระสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองปลัด ทต. ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งว่าได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย  เป็นอาคาร  คสล.  2  ชั้น  พ้ืนที่ใช้สอย
ประมาณ  369  ตารางเมตร  จำนวน  1  หลัง ๆ  3,794,700.-  บาท  สถานที่
ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง  ตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทดแทนอาคารสถานีอนามัยหลังเก่า  ที่แออัดตามสภาพชุมชน  
และทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน  เป็นรายการอาคารที่ทำการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านม่วงนา  เป็นอาคาร  คสล. 2 ชั้น  พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 369  
ตารางเมตร  จำนวน  1  หลัง  โดยขอใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์ดอนเจ้าปู่บ้าน
นาเหนือ  หมู่ที่  6  ตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์   จำนวน  4  
ไร่  3  งาน  และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์  ต่อสภาเทศบาลตำบลม่วง
นาต่อไป 

 สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลม่วงนาได้มีหนังสือไปสอบถามสำนักงานที่ดินว่า 
1. เป็นพื้นที่ นสล. หรือไม่ 
2. ถ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง  จะใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างต้อง

ดำเนินการอ่ยางไร 
3. ถ้ายังไม่ข้ึนพื้นที่ นสล. จะดำเนินการอย่างไร 

และจากการตรวจสอบของสำนักงานที่ดินแล้วแจ้งผลการตรวจสอบสถานะพ้ืนที่
ดังกล่าวว่า 

1. พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 
2. หากจะมีการขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าวต้องนำเข้าสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  เพ่ือขอ

ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลม่วงนาในการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดังกล่าว
และขอถอนสภาพการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดอนเจ้าปู่ตา บ้านนาเหนือ  
หมู่ที่ 6  ตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 ไร่ 3  งาน 
เป็นไปตามมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. 2543  
ในการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย  เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น  พ้ืนที่ใช้สอย
ประมาณ  369  ตารางเมตร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงนา
ตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์   



  

 

 

๑๐ 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ในวันนี้จะได้
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลม่วงนาในการให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดตามที่แจ้งดังกล่าวนั้น    

นายอนัน  การไส  มีท่านสมาชิกมีข้อสงสัย  เชิญสอบถามครับ 
ประธานสภา ฯ 
 
นายวิศรุต  จินามณี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 เห็นด้วยในการเห็นชอบให้มีการใช้ พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงนาตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์      
โดยขอใช้พ้ืนที่จำนวน  4 ไร่  3  งาน   ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่รกร้าง  ไม่มี
ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์แต่ย่างใด   และประชาชนในตำบลได้ประโยชน์อย่างยิ่ง
ครับ 

นายอนัน  การไส  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  เชิญสอบถามครับ    
ประธานสภา ฯ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม กระผมจะได้ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ฯ  ในการขอ

ใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ดอนเจ้าปู่   บ้านนาเหนือ  หมู่ที่   6  ตำบลม่วงนา   
จำนวน  4  ไร่  3  งาน  และขอสถอนสภาพ  เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ ในการสร้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง  เชิญยกมืครับ  

มติทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   จำนวน   11  เสียง 
  (2)  ไมเ่ห็นชอบ     จำนวน    -    เสียง 
 (3)  งดออกเสียง     จำนวน    1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายอนัน  การไส  สำหรับในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ฯ   

นายภักดี  นันจักร์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1 ขอแจ้งเกี่ยวกับสภาพสะพานข้ามลำห้วยแกง  กระผมเกรงว่าผู้ใช้สะพานดังกล่าวจะ

ได้รับอันตราย  จึงขอให้ท่านผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนด้วยครับ  หาก
พอมีงบประมาณก็ขอให้พิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมด้วย  หรือพิจารณาก่อสร้างเป็น
สะพาน คสล.  ได้ก็จะดีมากครับ 

นางสาวพชิญาภรณ์ การนิตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา ฯ ขอแจ้งเรื่องไฟส่องสว่างซึ่งปัจจุบันชำรุดหลายจุดและขอให้พิจารณาเพ่ิมจุดเพ่ือความ

ปลอดภัยของประชาชนในช่วงเวลากลางคืน  เพราะเป็นจุดที่มืดมาก 
1. ทางไปวัดศรีจันทร์  ( ชำรุด ) 
2. ทางไปดอนปู่ตา 
3. จุดหน้าวัดเทวาประสิทธิ์ 



  

 

 

๑๑ 

4. และทางไปหมู่ที่ 3 
และอีกเรื่องร่องระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมี 2 จุด 
1. บ้านยายสวย  ประชาชนได้แจ้งเรื่องเข้ามาเทศบาลแล้ว  แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการ

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  ขอฝากผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย 
2. หน้าบ้านนางสาวรัตนาภรณ์  การผ่อง  ร่องระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น  ทำให้

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน 

นายทองปุ่น  การภักดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก ทต.  ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่ได้ร่วมกันทำงานเพ่ือประชาชน  

กระผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งและขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่ง  ที่ทุกท่านได้ทุ่มเท  ทำงานเพ่ือพ่ี
น้องประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมกันทำงานทุกอย่างให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ต่อไปครับ 

 
นายสมัพันธ์  แจ่มสุวรรณ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายก ทต. กระผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ท่านเลขา

แจ้งให้ดำเนินการจัดทำโครงการเพ่ือขอรับงบสนับสนุน  ซึ่งกระผมได้เสนอโครงการ
ก่อสร้างสะพานห้วยนาโพธิ์เชื่อมกลางหมื่น  และท่านได้แจ้งเบื้องต้นว่าน่าจะอนุมัติครับ  
ก็ขอแจ้งข่าวดีให้ทุกท่านทราบครับ  และอีกเรื่องตามที่กระผมได้รับมอบหมายให้เข้า
ประชุม  ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในการขอรับบริจาคโลหิตครับ  ส่วน
หนังสือจะได้แจ้งมาอีกครั้ง 

นายสายันณ์  อุ่นทรพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง  ขอแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  เทศบาลจัดทำไป 5  โครงการ  คาดว่าจะได้รับการ
อนุมัติ  4  โครงการครับ  เอกสารแก้ไขส่งจังหวัดเรียบร้อยครับ 

นายอนัน  การไส  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภา ฯ ถ้าไม่ มีท่ านใดจะเพ่ิ มเติมในระเบี ยบวาระที่  4  เรื่องอ่ืน ๆ  สำหรับในวันนี้                   

ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุม  และหวังว่าโอกาสต่อไปคงได้รับความ
ร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย   สำหรับวันนี้กระผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลา 12.40 น 

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

                 ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา   

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


