
  

 

 

๑ 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 /2565  ครั้งที่ 1 
วันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 

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 
ผอ.กองช่าง 
เจ้าพนกังานธุรการ 

ทองปุ่น  การภักดี 
สัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
สมพร   ทิพบรรจง 
ปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
เกษม  หระสิทธิ์ 
รุ่งทิพย์  การประไพ 
สุนันทนา  สารขันธ์ 
สุภาพ การประสพ 
สายันณ์  อุ่นทรพันธ์ 
อรุณวรรณ  อุทัยคำ 
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เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภา   ฯ 
ปลัดเทศบาล จุดธูปเทยีน บูชาพระรัตนตรัย    

นายอนัน  การไส อ่านประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย 
ประธานสภา ฯ ที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2565ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา   ในการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญ   สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 14   
พฤษภาคม  2564  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญสมัย
ที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565   มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  1  
กุมภาพันธ์  -  2  มีนาคม  2565   ตามประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตำบลม่วงนา  ประจำปี พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน   และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล
ม่วงนา  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  -  
2  มีนาคม  2565    มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน   

นายอนัน  การไส   สำหรับในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา สมัยสามัญสมัยที่ 1 
ประธานสภา ฯ   / 2564  ครั้งที่ 1    และลำดับต่อไปกระผมจะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ 

การประชุมต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา  สมัยสามัญสมัยที่ 4  / 2564  ครั้งที่ 1 
 เมื่อวันที่   27  ธันวาคม   2564  

นายอนัน  การไส ท่านสมาชิกคงได้รับและได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา     
ประธานสภาฯ                   สมัยสามัญสมัยที่ 4  / 2564  ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่   27  ธันวาคม   2564     

ไปแล้วนั้น  และตามที่เลขานุการสภาฯ ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขหรือไม่   ถ้าไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมหรือแก้ไขใด ๆ  ผมจะขอมติที่
ประชุมด้วยการยกมือครับหากเห็นชอบ 

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

3.2 งบประมาณศึกษาดูงานในปี พ.ศ. 2564 ในส่วนที่เหลือ  20,000.-   
บาท จะใช้ได้หรือไม่ 

3.3 การขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรในปีงบประมาณ  พศ. 2565 
3.4 สรุปโครงการของปีงบประมาณ 2564  ที่เสร็จสิ้นและโครงการที่เหลือ 
3.5 การซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ที่ชำรุด  

จุดบ้านนายคูณสิน  การเรียง 
3.6 โครงการธนาคารน้ำใต้ดินหมู่ที่ 6  ( งบประมาณ พ.ศ.  2564 ) 
3.7 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์  ( งบประมาณ พ.ศ.  2565 ) 

 
นายอนัน  การไส   สำหรับระเบีบยบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถามมั้งหมด  7 กระทู้   
ประธานสภา ฯ   เชิญท่านสมาชิกได้อ่านกระทู้ถามครับ 

นางสาวพิชญาภรณ์  การนิตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา ฯ   ดิฉันได้ตั้งกระทูส้อบถามจำนวน     5   กระทู ้ ดังนี้ 

 1. งบประมาณซ่อมแซมถนนเพ่ือการการเกษตร 
2. งบประมาณศึกษาดูงานในปี พ.ศ. 2564 ในส่วนที่เหลือ  20,000.-   

บาท จะใช้ได้หรือไม่ 
3. การขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรในปีงบประมาณ  พศ. 2565 
4. สรุปโครงการของปีงบประมาณ 2564  ที่เสร็จสิ้นและโครงการที่เหลือ 
5. การซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ที่ชำรุด  

จุดบ้านนายคูณสิน  การเรียง 

นายอนัน  การไส  เชิญท่านนายกเทศมนตรีนำเรียนชี้แจง  ตอบกระทู้ครับ 
ประธานสภา ฯ 

นายทองปุ่น  การภักดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก ทต. สำหรับกระผมขอมอบให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ  เพ่ือข้อมูลที่

ชัดเจนครับ เรียนเชิญท่าน ผู้อำนวยการกองคลังนำเรียน  ชี้แจงกระทู้ที่  4  เรื่อง  
สรุปโครงการของปีงบประมาณ 2564  ที่เสร็จสิ้นและโครงการที่เหลือ  เรียนเชิญ
ครับ 

นางสุนันทนา   สารขันธ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.คลัง ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น   โครงการที่เทศบาลดำเนินในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  ทั้งที่กันเงินและโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564  โครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565  และงบกลาง  จำนวน  15  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาเหนือ  หมู่ที่  6 

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564  โดย หจก. มณีรัตน์ ฯ  งบประมาณ  
469,600.-  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 



  

 

 

๔ 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาเหนือ  หมู่ที่  2 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564  โดย หจก. มณีรัตน์ ฯ  งบประมาณ  
495,000.-  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการเสริมผิวถนนเดิมด้วย Asphalt Concete  บ้านม่วงกลาง  หมู่ที่ 1
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564  โดย  หจก. 500  ไมล์  
งบประมาณ  486,000.-  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการเสริมผิวถนนเดิมด้วย Asphalt Concete  บ้านม่วงกลาง  หมู่ที่ 5
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564  โดย  หจก. 500  ไมล์  
งบประมาณ  486,000.-  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลม่วงนา  เงินกันปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2664    โดย ร้านดอนจานสปอตร์ ฯ งบประมาณ  87,000.-  บาท   
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

6. โครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็กม่วงกลาง  หมู่ที่  1  เงินกัน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2664    โดย ร้านหนุกหนานก่อสร้าง งบประมาณ  
322,000.-  บาท   ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อธนาคารน้ำใต้ดิน  หมู่ที่ 7  เงินกัน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2664    โดย หจก.อดุลก่อสรา้ง  งบประมาณ  
105,500.-  บาท    ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการปรับปรุงดินเดิมที่ชำรุดเสียหายบ้านนาน้อย  หมู่ที่  5   เงินกัน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2664    โดย นายบุญมี พัฒบุบผา  งบประมาณ  
64,000.-  บาท    ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6  ข้างวัดเขตตาราม  เงินกัน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2664    โดย ร้านหนุกหนานก่อสร้าง   งบประมาณ  
72,000.-  บาท    ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาใหญ ่หมูท่ี ่4 เงินกันปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2664  โดย ร้านหนุกหนานก่อสร้าง   งบประมาณ  210,800.-  บาท    
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด  บ้านนาเหนือ
หมู่ที่ 6  เงินกันปีงบประมาณ  พ.ศ. 2664    โดย หจก.อดุลก่อสรา้ง  
งบประมาณ  67,000.-  บาท    เนื่องจากมีปัญหาการก่อสร้าง 

12. โครงการเสริมผิวถนนเดิมด้วย Asphalt Concete  สายโรงกรองน้ำน้ำ หมู่ที่ 1 
- วัดป่าอัมพวัน   งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565  โดย  บริษัทเมธ
มณี  จำกัด  งบประมาณ  1,267,000.-  บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการ  

13. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  บ้านนาเหนือ  
หมู่ที่  6  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565  โดย  หจก.โชคทวีทรัพย์ 
2015    งบประมาณ  2,686,000.-  บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการ  

14. โครงการเสริมผิวถนนเดิมด้วย Asphalt Concete    ผิวเดมิบ้านม่วงกลาง - 
บ้านม่วงใต้ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565  โดย  หจก พงศ์พิช
ก่อสร้าง   งบประมาณ  12,864,000.-  บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการ  



  

 

 

๕ 

15. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรภายในตำบล  หมู่ที่ 2,3,7 งบกลาง   
โดย  นายบุญมี  พัฒบุบผา   งบประมาณ  74,000.-  บาท  อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดิฉันก็ขอสรุปผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ    และขอเพ่ิมเติมแจ้ง
ยอดเงินปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  รายรับ  13,769,000.-  บาท ค่าใช้จ่าย 
12,443,000.-  ซึ่งตอนนี้มีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ  1,300,000.-  บาท  ในส่วน
นี้สามารถใช้ได้  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประจำ / เดือนที่ 2,100,000.-  บาท  ท่านใดมีข้อ
สงสัยสามารถสอบถามได้ค่ะ 

 
นายอนัน  การไส  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองคลังที่ได้นำเรียนรายละเอียดตามที่ท่านสมาชิกได้
ประธานสภา ฯ   กระทู้ถามแล้วนั้น ในส่วนกระทู้อ่ืนเชิญชี้แจงได้เลยครับ 

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก ทต. สำหรับรายละเอียดกระทู้ที่ท่านสมาชิกสอบถามในส่วนที่เหลือ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

ชัดเจน  เชิญท่านปลัดเทศบาลนำเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 
1. งบประมาณซ่อมแซมถนนเพื่อการการเกษตร 
- การซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  ใช้งบประมาณจากงบกลางของปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  ในการซ่อมแซมทั้ง  2  เขต     ซึ่งงบกลาง  ประเภทเงินสำรอง
จ่ายตั้ งไว้ที่   200,000.-  บาท   การดำเนินการครั้งนี้ ใช้งบประมาณ  
150,000.-  บาท  และเราได้โอนงบประมาณเพ่ือไปดำเนินการโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่เพ่ิม  จำนวน 20,000.-  บาท  และเมื่อล่าสุดเราได้ใช้จ่ายเงิน
สำรองจ่ายเพ่ือดำเนินการจัดซื้อซัมเมอรส์   จำนวน  21,600.-  บาท  ทำให้
ปัจจุบันคงเหลืองบประมาณในประเภทเงินสำรองจ่ายจำนวน  10,000.-  กว่า
บาท 

2. งบประมาณศึกษาดูงานในปี พ.ศ. 2564 ในส่วนที่เหลือ   20,000.-   บาท  
จะใช้ได้หรือไม่ 

- สำหรับเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบประมาณตัวนี้เมื่อไม่มีการใช้      
ก็จะตกเป็นเงินสะสมครับ  เราเอามาใช้ไม่ได้   หากจะใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้
ก็เป็นไปตามระเบียบครับ 

3. การขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  เราไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ไว้ครับ   หากอยากจะดำเนินการก็ต้องประสานการไฟฟ้าครับ    
4. การซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ที่ชำรุด  จุดบ้านนายคูณสิน  การเรียง 
- โครงการนี้กระผมจำได้ว่านายช่างได้ชี้แจงไปแล้ว  ว่าเป็นโครงการเดียวกับที่

เทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ  ซึ่งจะได้มีการดำเนินการอยู่แล้วครับ    
5. โครงการธนาคารน้ำใต้ดนิหมู่ที่ 6  ( งบประมาณ พ.ศ.  2564 ) 
- โครงการนี้ตามที่ได้รับแจ้งว่าประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยในการดำเนินการ  

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้  ซึ่งผู้บริหาร  พร้อมด้วยท่านสมาชิก
สภา ฯ ในพ้ืนที ่ จะไดล้งพื้นที่เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งครับว่าจะดำเนินการอย่างไร 
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6.  โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์  ( งบประมาณ พ.ศ.  2565   ) 
-    ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  เราตั้งงบประมาณ
ไว้ครับ  แต่เงินรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ยังเข้าไม่ตรงตามเป้าที่ตั้งไว้  
ดังนั้น เราต้องดำเนินการใช้จ่ายเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน  ไม่ใช่ว่า
โครงการดังกล่าวไม่จำเป็นนะครับแต่ขอทำที่เร่งด่วนก่อน หากงบประมาณรายได้เข้า
ตามเป้าที่วางไว้แล้ว  เทศศบาลจะเร่งดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่าง
แน่นอนครับ สำหรับกระทู้ถามก็ตอบครบทุกข้อแล้ว  ท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมอีก
เชิญสอบถามได้ครับ 

นายอนัน  การไส  ขอบคุณทุกท่านที่ได้ตอบข้อสงสัย  ข้อซักถามที่ท่านสมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามในครั้งนี้
ประธานสภา ฯ    ครับ   ท่านใดมีขอ้ซักถามเพ่ิมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีกระผมจะได้ดำเนินการตาม 

ระเบียบวาระตอ่ไปครบั   

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายอนัน  การไส 4.1 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อติดตามกำกับ  ดูแล 

เรื่องน้ำประปาในตำบลม่วงนา   
1. นายเจริญ  การมงคล 
2. นายภักดี  นันทจักร์ 
3. นางสาวพรรณราย มาตประสงค ์
4. นายวาด  เชื้อสาทุม 
5. นายรุ่งโรจน ์ กุลเกษตร 
6. นางสายเดือน  ทิพบรรจง 

ขอให้กรรมการทุกท่านไดร้ายงานดำเนินการกำกับดูแล  การดำเนินงานด้วยครับ  

นายเจริญ  การมงคล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ตามที่กระผมได้ลงพ้ืนที่  ทราบว่าประชาชนมีข้อสงสัยรายละเอียดในใบเสร็จค่า

น้ำประปา  ที่เพ่ิมเข้ามาคือค่าธรรมเนียมการรักษามิเตอร์  ครัวเรือนละ  5  บาท  
ประชาชนมีขอ้สงสัยว่าทำไมต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล สำหรับค่าธรรมเนียมการรักษามิเตอร์  ครัวเรือนละ  5  บาท  ก็เป็นค่าดูแล

ซ่อมแซมค่าบริการต่าง ๆ  ครับ  น้ำแตก  ท่อรั่ว  ท่อซึมต่าง ๆ  ครับ  จำนวน  5  
บาท  ก็ไม่ได้มากมายครับต่อปีก็ 60  บาท รายละเอียดก็เป็นไปตามเทศบัญญัติการ
ใช้น้ำประปา  เป็นระเบียบข้อบังคับซึ่งประกาศใช้เรียบร้อยครับ  ท่านสมาชิกที่เข้า
มาใหม่ก็อาจจะไม่ทราบครับ    เรามีเทศบัญญัติเรื่องน้ำประปาโดยเฉพาะครับทุก
อย่างเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้แล้ว  และ
ทราบว่าผ่อนผันไปแล้วช่วงโควิด  2  รอบ ครับ 
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นายวาส  เชื้อสาทุม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ตามที่กระผมเคยเป็นคนจดมิเตอร์น้ำ  กระผมสังเกตว่ามีบางครัวเรืองมิเตอร์น้ำจะ

ชำรุด  เมื่อกระผมแจ้งให้เปลี่ยนก็จะบอกว่าไม่มีเงิน     ในจุดนี้กระผมขอเสนอให้
เจ้าหน้าออกตรวจสอบด้วยครับ  ขอให้ทำเป็นหนังสือแจ้งเตือนครับ 

นายอนัน  การไส สำหรับในครั้งต่อไปก็ขอให้คณะกรรมการได้รายงานติดตามผลการดำเนินของ 
ประธานสภา ฯ คณะกรรมการด้วยครับ  กระผมขอให้มีการประชุมผลการดำเนินงานเรื่อย ๆ  ครับ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ขอเสนอให้ มี การประชุม เดื อนละ 2  ครั้ ง  เพ่ื อรับ ฟั งปัญ หาต่ าง ๆ   ของ

คณะกรรมการดำเนินงานครับ  ขอเสนอว่าทุกวันที่  5  และวันที่  20  ของเดือน
ครับ 

นายทองปุ่น  การภักดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก ทต. กระผมขอเสนอให้หมู่ที่ 6  เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินงาน  ซึ่งกระผมจะได้

มอบให้กองช่างได้ดำเนินการย้ายมิเตอร์น้ำออกนอกบริเวณบ้านทุกครัวเรือน  เพ่ือ
ป้องกันการลักใช้น้ำ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
 

5.1   การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 

นายอนัน  การไส เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖6    
ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ   

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การ
กำหนดสมัยประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีต้อง
เป็นไปตามระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถั ดไปให้
ประธานสภาฯ นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีเพ่ือ
พิจารณากำนดสมัยการประชุมประจำปี   

ตามมาตรา  24  ได้กำหนดให้มีจำนวนสมัยประชุมได้ปีละไม่น้อยกว่า  2  
สมัย  แต่ไม่เกินปีละ  4  สมัย โดยมาตรา 24 วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน )  ไดบ้ัญญัติให้ 

1. สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุมสามัญได้มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน 
2. แต่กรณีจำเป็นสามารถขยายเวลาได้  โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ

จังหวัด 
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ส่วนการประชุมสมัยวิสามัญ เป็นการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ  
โดยมีความจำเป็นของการประชุมเพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่านั้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนเรียกประชุมและแต่ละสมัยมีกำหนดไม่เกิน  
15  วัน   

นายอนัน  การไส ขอบคุณทา่นปลัดเทศบาลที่ได้นำเรียนรายละเอียด  ระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ ทราบ  ในการกำหนดสมัยประชุมประจำปี  พ.ศ.  2566   สำหรับในปีที่ผ่านมาเรา

ได้กำหนดสมัยประชุมเป็น  4  สมัย   สำหรับช่วงเวลาเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ     
 
นายรุ่งโรจน์  กุลเกษตร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖6 ตามกำหนด

เดิมของปีที่ผ่านมา จำนวน ๔ สมัยตามช่วงเวลาตามเดิมครับ 

นายอนัน  การไส ตามทีท่่านสมาชิกเสนอการกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับในปีที่ผ่านมา 
ประธานสภา ฯ เราได้กำหนดสมัยประชุมเป็น  4  สมัย   มีท่านสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ครับ   หากไม่มีท่านสมาชิกเสนอเพ่ิมเติม   เป็นอันว่ามติที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ 
กำหนดสมัยประชุมประจำปี  พ.ศ. 2566  จำนวน  4  สมัย  คือ 

สมัยประชุมสามัญสมัยที ่๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ๒๕๖6 
 สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖6 

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖6 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖6 
และสมัยวิสามัญตามความจำเป็น   

5.2 พิจารณาขอความเห็นชอบในการขอใช้ท่ีดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง       

นายอนัน  การไส  ขอเชิญเจ้าหน้าที่นำเรียนชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา ฯ 

นายทองปุ่น  การภักดี  สำหรับการขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง   
นายก ทต.    กระผมขอมอบให้ท่านรองปลัดเทศบาล  นำเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุม 

พิจารณาครับ  
 
นายเกษม  หระสทิธิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองปลัดเทศบาล  ตามท่ีกระผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหารให้ตรวจสอบและประสาน  การขอใช้ 

พ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง  ซึ่งกระผมได้ประสานกับกรมธนารักษ์   
พบว่าพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  ที่เทศบาลได้ก่อร้างอาคารแล้วเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน  ในการขอใช้พ้ืนที่นั้นถ้าเทศบาลขอ
ได้ไม่เกิน  2  ไร่  จะเป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติได้เลย  แต่ถ้าขอใช้
เกิน  2  ไร่จะต้องให้ผู้อำนวยการเขตการศึกษาเป็นผู้อนุมัติ  ซึ่งการขอใช้พ้ืนที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  ในครั้งนี้เทศบาล ฯ ขอใช้พ้ืนที่จำนวน 3 : 1 : 24  : 27  ไร่   
ตามรูปแบบแผนผังของเทศบาลตำบลม่วงนา  ซึ่งพ้ืนที่จะเป็นพ้ืนที่ที่ติดถนนทั้ง  2  



  

 

 

๙ 

ด้าน  โดยการขอใช้พ้ืนที่ในครั้งนี้  ก็เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายของกรมธนา
รักษ์  จะต้องขอความเห็นชอบจากสภา ฯ ก่อน  ดังนั้น กระผมจึงได้นำเรียนให้กับ
สภาเทศบาลตำบลม่วงนาแห่งนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือจะได้ดำเนินการ
ขอพ้ืนทีต่ามวิธีการข้ันตอน  ข้อกฎหมายต่อไป  
   

นายอนัน  การไส  ตามท่ีท่านรองปลัดแจ้งนำเรียนรายละเอียดไปแล้ว  เกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ศูนย์ 
ประธานสภา ฯ พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง  จำนวน  3 : 1 : 24  : 27  ไร่  ที่ประชุมมีข้อสงสัย

หรือไม่ครับ  หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม  กระผมจะได้ขอมติที่ประชุมต่อไป  
หากเหน็ชอบเชิญยกมือครับ 

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

 5.3  การพิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ หมู่ที่  7  จำนวน 13  ไร ่  
                                              1  งาน  52 วา  ที่เปน็ที่ดินสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วงนาเป็นผู้ครอบครอง 

นายอนัน  การไส การพิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ หมู่ที่  7  จำนวน 13  ไร ่1  งาน   
ประธานสภา ฯ 52  วา  ที่เป็นสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วงนา   เชิญเจ้าหน้าที่นำเรียนรายละเอียดให้

ที่ประชุมทราบครับ 

นายทองปุ่น  การภักดี  ขอมอบให้ท่านรองปลัดเทศบาล  นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ  
นายก ทต. 

นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองปลดัเทศบาล ที่ดินที่เทศบาลตำบลม่วงนาจะขอใช้เป็นที่ดินที่สถานีตำรวจภูธรบ้านม่วงนา  เป็นผู้

ครอบครองมีพ้ืนที่จำนวน  13  ไร่  1  งาน  52  วา  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่
หลวง  ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนามีพ้ืนที่  2  งาน  ในการให้บริการ
ประชาชน  ซึ่งคับแคบ ไม่สะดวก   เพ่ือนาคตรองรับการขยายตัวของชุมชน  
เทศบาลตำบลม่วงนา  จึงเห็นว่าพ้ืนที่สถานีตำรวจภูธรบ้านม่วงนาเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์  จึงประสงค์ขอใช้พ้ืนที่จำนวน  13 ไร่ 1 งาน  52  วา  รายละเอียดตาม
รูปแบบแผนผังของเทศบาลตำบลม่วงนา  โดยการขอใช้พ้ืนที่ในครั้งนี้  ก็เป็นไปตาม
ระเบียบข้อกฎหมายของกรมธนารักษ์  จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลม่วงนาก่อน  ดังนั้น กระผมจึงได้นำเรียนให้กับสภาเทศบาลตำบลม่วงนาแห่งนี้  
เพ่ือจะได้ดำเนินการขอพ้ืนทีต่ามวิธีการข้ันตอน  ข้อกฎหมายต่อไป    

นายอนัน  การไส  ตามที่ท่านรองปลัดนำเรียนไปแล้วนั้น  ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยเชิญสอบถามได้ครับ  
ประธานสภา ฯ   หากไม่มีท่านใดสอบถาม  กระผมจะได้ขอมติจากที่ประชุมครับ  เชิญครับ 

นายเจริญ  การมงคล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1  กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครบั  หากได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ 



  

 

 

๑๐ 

นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเช่นกันครับ    

นายอนัน  การไส  ท่านสมาชิกท่านอ่ืนเชิญแสดงความคิดเห็นได้ครับ หากไม่มีท่านใดสอบถาม   
ประธานสภา ฯ กระผมจะได้ขอมติจากที่ประชุมครับ   หากที่ประชุมเห็นชอบให้ขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ 

หมู่ที่  7  จำนวน 13  ไร่  1  งาน  52 วา  ที่เป็นที่ดินสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วงนา
เป็นผู้ครอบครอง   เชิญยกมือครับ   

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

 5.4 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายอนัน  การไส สำหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณเชิญผู้เกี่ยวข้องนำเรียนให้ที่ประชุมได้ 
ประธานสภา ฯ พิจารณาครับ 

นายทองปุ่น  การภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก ทต. กระผมขอรายงานการขอซื้อครุภัณฑ์กองช่างดังนี้ครับ 

1. บ่อข้างสถานีตำรวจเก่า  หมู่ที่ 7  บ้านหนองเขื่อนช้าง 
- ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง พร้อมอุปกรณ์ควบคุม  ราคาประมาณ  21,000.-  บาท 
2. บ่อข้างโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม  หมู่ที่  4  บ้านนาใหญ่ 
- ซัมเมอร์ส ขนาด 1 แรง พร้อมอุปกรณ์ควบคุม  ราคาประมาณ  17,000.-  บาท 
3. บ่อภายในวัดศรีจันทร์  ประปาขนาดใหญ่มาก 
- ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง พร้อมอุปกรณ์ควบคุม  ราคาประมาณ  21,000.-  บาท 
4. บ่อภายในที่นายสวน  ทางสายแยกนาจารย์  ประปาขนาดใหญ่มาก 
- ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง พร้อมอุปกรณ์ควบคุม  ราคาประมาณ  21,000.-  บาท 

สรุป 
- ซัมเมอร์ส ขนาด 1 แรง  จำนวน  1 ตัว  เป็นเงิน  17,000.-  บาท 
- ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง  จำนวน  3 ตัว  เป็นเงิน  63,000.-  บาท 

รวมยอดเงินทั้งหมด  80,000.-  บาท   

สำหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณเชิญท่านปลัดเทศบาลนำเรียนให้ที่ประชุม 
ได้พิจารณาครับ 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ตามที่กองช่างเทศบาลตำบลม่วงนา  ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    
 
 



  

 

 

๑๑ 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด  4  
ข้อ  27  “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ  และคุณภาพเปลี่ยนไป  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

       

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบ / กฎหมายดังกล่าว  กระผมจึงขอเสนอให้สภาเทศบาลตำบลม่วงนาแห่งนี้
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ  ฯ  รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
1. เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ( ซัมเมอร์ส ) ขนาด 1.5  แรง  

พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด  งบประมาณจำนวน  60,000.- บาท   
- แหล่งงบประมาณโอนมาจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้ อ งถิ่ น    ตั้ ง งบประมาณ   5 2 0 ,2 70 .-   ปั จจุ บั น ค งเหลื อ  
374,720.-  บาท   ขออนุมัติ โอนลดครั้งนี้จำนวน  60,000.-    
คงเหลืองบประมาณคงเหลือหลังโอน  314,720.-  บาท   
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถามได้ครับ  

นายอนัน  การไส   ตามที่ท่านปลัดเทศบาลนำเรียนรายละเอียดไปแล้วนั้น  ท่านใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถาม
ประธานสภา ฯ   ครับ   ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยกระผมจะได้ขอมติที่ประชุม  หากที่ประชุมเห็นชอบให้ 

โอนงบประมาณเพ่ิมเพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ( ซัมเมอร์ส )   ขนาด 1.5  แรง  
พร้อมอุปกรณ์   จำนวน  3  ชุด  จำนวน  60,000.-  บาท    เชิญยกมือ 

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

  2. เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ( ซัมเมอร์ส )   ขนาด 1 แรง  
พร้อมอุปกรณ์    จำนวน   1 ชุด  งบประมาณ  20,000.-  บาท    

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล และอีกรายการจะเป็นการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เพ่ือจัดซื้อ 

เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ( ซัมเมอร์ส ) ขนาด 1 แรง  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1  ชุด  
งบประมาณ   20,000.-  บาท       
- แหล่งงบประมาณในการโอนจาก  เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของข้าราชการ  หรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น    ตั้งงบประมาณไว้ 24,000.-  บาท ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ 
24,000.-  บาท  ขออนุมัติครั้งนี้จำนวน  20,000.-  บาท  คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนจำนวน  4,000.-  บาท  



  

 

 

๑๒ 

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถามได้ครับ  

นายอนัน  การไส   ตามที่ท่านปลัดเทศบาลนำเรียนรายละเอียดไปแล้วนั้น  ท่านใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถาม
ประธานสภา ฯ   ครับ   ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยกระผมจะได้ขอมติที่ประชุม  หากที่ประชุมเห็นชอบให้ 

โอนงบประมาณเพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้ อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ               
( ซัมเมอร์ส ) ขนาด 1 แรง  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1 ชุด    จำนวน  20,000.-  บาท    
เชิญยกมือ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายอนัน  การไส  สำหรับในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ฯ   

นายวิศรุต  จินามณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 2 กระผมขอเสนอให้จัดทำป้ายบอกทางตรงบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านม่วง  

ซ่ึงจุดนั้นเป็นทางลาดชัน    เป็นจังหวะรถรอเลี้ยวเป็นเหตุให้จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับ 

นายอนัน  การไส  เชิญท่านอ่ืนแจ้งในระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  ครับ 
ประธานสภา ฯ 

นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองปลัด ขอแจ้งเรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อโควิด 2019  ยอดผู้ป่วย

ติดเชื้อ  ณ  วันที่  27  กุมภาพันธ์  2565  ยอดผู้ติดเชื้อภายในตำบลที่แจกถุงยังชีพ
จำนวน  124  ราย   การแจกถุงยังชีพมีหลักเกณฑ์คือ   
- ผู้ติดเชื้อ 5  คน  รับถุงยังชีพ  3  ถุง   
- ผู้ติดเชื้อ  3 - 4   คน รบัถุงยังชีพ  2  ถุง   
- ผู้ติดเชื้อ  1 - 2   คน รับถุงยังชีพ  1  ถุง   

ถ้ารวมผู้ติดเชื้อสถิติถึงวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อจำนวน  138  ราย   
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม  2565  เป็นต้นไป  สาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติด

เชื้อโควิดเป็นโรคประจำถิ่นครับ และกระผมขอแจ้งประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้า  เรื่อง
การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรณีค้างจ่ายค่าไฟตั้งแต่  2  เดือน  การไฟฟ้าจะทำการตัด
กระแสไฟฟ้าทันทีครับ   ก็ขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยครับ 

นายภักดี  นันทจักร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิก สภา ฯ เขต 1  เรื่องถังขยะชำรุดขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ด้วยครับ  
    และอีกเรื่องรถดูดส้วมคือติดต่อยากมาก  มีประชาชนเข้ามาสอบถามเกีย่วกับการโทร 



  

 

 

๑๓ 

เรียกรถดูส้วมคือติดต่อไม่ได้เลย  จึงเรียนสอบถามว่าเทศบาลปิดกั้นการเข้าสัมปทานรถ
ดูส้วม  สิ่งปฏิกูลหรือไม่  หากมีผู้มาขอรับดูดส้มภายในตำบลอีกสามารถทำได้หรือไม่
  

นางสุนันทนา  สารขันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผอ.กองคลัง   ปัจจุบันเทศบาลตำบลม่วงนามีผู้มาขออนุญาตรับกำจัดและดูสิ่งปฏิกูลภายในตำบล 

จำนวน   1  ราย   และไม่มีการปิดกั้นการเข้ามาขอรับสัมปทานดังกล่าว ฯ  ซ่ึง
ค่าธรรมเนียมในการขอรับสัมปทาน ฯ  อยู่ที่   5,000.-  บาท / ปี  หากมีผู้สนใจก็
สามารถเข้าขอนุญาตได้ที่เทศบาลค่ะ 

 
นายสมพร  ทิพบรรจง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รอง นายก ทต. ขอเรียนเกี่ยวกับการขอขยายเขตไฟฟ้า  กระผมจะเป็นคนประสานเกี่ยวกับการขอขยาย

เขตไฟฟ้าเอง  โดยขอให้ท่านที่ประสงค์ขยายเขต ฯ  สถานที่นั้นจะต้องมีเลขที่บ้าน   
และรวมกันไม่น้อยกว่า  10  หลังคาเรือน  เมื่อเข้าตามหลักเกณฑ์ที่ไฟฟ้ากำหนด  
รับรองว่าได้แน่นอนครับ และกระผมจะได้ติดตามและประสานงานให้ครับ 

นายอนัน  การไส  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภา ฯ ถ้าไม่ มีท่ านใดจะเพ่ิ มเติมในระเบี ยบวาระที่  4  เรื่องอ่ื น 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 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


