
  

 

 

๑ 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนาสมัยสามัญที่ ๓ / 2563 

ครั้งที่  4 
วันที่  21  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 
11 

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

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

ชัยณรงค์  ภูนี 
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. 

เมือ่ครบองค์ประชุมและถึงเวลำประชุมแล้ว  ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดประชุมและ
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่ำในกำรประชุมสภำ ฯ ในวันนี้ เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล
ม่วงนำ  สมัยสำมัญ สมัยที่  3  ประจ ำปี  2563 ครั้งที่  3  เพ่ือพิจำรณำร่ำงเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 วำระ 3  และได้
ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

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

หรือไม่   ถ้ำไม่มีท่ำนใดเพ่ิมเติมหรือแก้ไขใด ๆ  ผมจะขอมติที่ประชุมด้วยกำรยกมือครับ
หำกเห็นชอบ 

มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑0  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๓.1  การพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.  ๒๕64 (วาระ ๓)   

นายสุรชาติ  การพงษ์ ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำได้มีกำรพิจำรณำเทศบัญยัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธานสภา ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  วำระ 1 วำระ 2  ไปแล้วนั้น  ส ำหรับวันนี้เป็นกำร

พิจำรณำในวำระ 3  กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2564  เป็นกำรพิจำรณำเห็นชอบให้ตรำเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64   กระผมจะขอมติที่ประชุมสภำแห่งนี้ว่ำ
สมำชิกท่ำนใดเห็นควรให้ตรำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕64 เป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 หำก
เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕64  เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 10 เสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุรชาติ การพงษ์ เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภา ฯ 



  

 

 

๓ 

 
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล กระผมมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวำระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  ส ำหรับปีงบประมำณ 2563  

เทศบำลต ำบลม่วงนำเรำค่อนข้ำงได้รับงบประมำณอุดหนุนจำกส่วนกลำงเยอะ
พอสมควร  
1. โครงกำรงบประมำณ  5 ล้ำนกว่ำบำท  จ ำนวน  14  โครงกำร  ด ำเนินกำรแล้ว  

11  โครงกำร  เหลืออีกจ ำนวน  3  โครงกำร ผู้รับจ้ำงอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ประกอบด้วย คสล.หมู่ที่ 7 คสล.หมู่ที่ 8 ขุดลอกกุดผ้ำใบ    

2. งบเงินฉุกเฉินเศรษฐกิจฐำนรำก  จ ำนวน 4  โครงกำร   
- ขุดลอกคลองซอย 
- ขุดลอกหนองน้ ำสำธำรณะ 
- ขุดลอกหนองย่ำเฒ่ำ 
- ขุดลอกหนองสิมบัว หมู่ที่ 9 

    3.  งบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 4 โครงกำร  งบประมำณ  13  ล้ำนกว่ำ  
         -  โครงกำรลำนกีฬำ 
         -  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ DLTV 
         -  โครงกำร คสล. หมู่ที่ 5 ( กุดม่วง –บ้ำนนำจำรย์ )  
         -  โครงกำร คสล. หมู่ที่ 5  งบประมำณ 6 ล้ำน 

ซึ่ง 2 โครงกำร คสล. หมู่ที่ 5 ( กุดม่วง –บ้ำนนำจำรย์ ) มีงบเหลือ  2 ล้ำนกว่ำและ
โครงกำร คสล. หมู่ที่ 5   เทศบำลต ำบลม่วงนำได้ส่งโครงกำรเพ่ือขอใช้งบประมำณที่
เหลือแล้ว  อยู่ระหว่ำรอกำรอนุมัติ  รวมงบประมำณที่ เหลือจำก 2 โครงกำร
งบประมำณ  4  ล้ำนกว่ำบำท ซึ่งหำกโครงกำรที่ท ำไปได้รับกำรอนุมัติเรำจะได้
ด ำเนินกำรทันที   แต่ถ้ำใกล้สิ้นปีงบประมำณแล้วยังไม่มีควำมคืบหน้ำใด ๆ   เรำก็จะได้
ขออนุมัติกันเงินงบประมำณในเทศบัญญัติเพ่ือด ำเนินกำรต่อไปครับ 
 ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  รวมแล้วเทศบำลต ำบลม่วงนำได้รับ
งบประมำณส ำหรับด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ  ทั้งสิ้นจ ำนวน  18  ล้ำนกว่ำบำท   และยัง
เหลืออีก 50  ล้ำนกว่ำบำทที่เทศบำลต ำบลม่วงนำจัดท ำโครงกำรเข้ำไปเพ่ือขอรับกำร
อุดหนุนครับ  และส่วนของกรณีที่นำนำยปัน  ก็เช่นกันอยู่ระหว่ำรอกำรอนุมัติโครงกำร
ครับ 
 

นายสุรชาติ การพงษ์  ตำมที่ท่ำนปลัดเทศบำลแจ้งให้ที่ประชุมแล้วนั้น  ก็ขอให้ทันปีงบประมำณครับ  เพรำะ
ประธานสภา ฯ   ตอนนี้จะสิ้นปีงบประมำณแล้ว 
 
นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน     
ปลัดเทศบำล   ตำมท่ีกระผมแจ้งครับ  เรำสำมำรถเปิดสมัยวิสำมัญเพื่อพิจำรณำกันเงินงบประมำณได้ 

ครับ 
 

นายเกษม  หระสิทธิ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน      
รองปลัดเทศบำล   กระผมขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำร คสล. หมู่ที่ 7  เป็นงบประมำร 



  

 

 

๔ 

ของท่ำรองสมคิด ฯ  ซึ่งเป็นโครงกำรผ่ำนอ ำเภอดอนจำน  และอ ำเภอด ำเนินกำรเอง
ทั้งหมดครับ 

นายศิลวิเศษ ทิพวงษ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  

รองประธานสภา ฯ  กระผมขอฝำกขอให้ผู้บริหำรได้เร่งด ำเนินกำรโครงกำรในเทศบัญญัติด้วยครับ  เพรำะตั้ง 
ไว้จ ำนวน  9 โครงกำร  แต่ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรเลย  แต่ตำมที่ท่ำนปลัดเทศบำลแจ้ง  
หำกเงินที่เข้ำมำคำดว่ำจะไม่ทันปีงบประมำณ  ก็จะมีกำรกันงบประมำณเพ่ือขอเบิก
เหลื่อมปี  ก็ขอให้ท่ำนพิจำรณำด้วยครับ 

 
นายชัยณรงค์  ภูนี    เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

นายกเทศมนตรี   ส ำหรับโครงกำรเงินเหลือจำกโครงกำรเงินอุดหนุนจ ำนวน 4 ล้ำนกว่ำบำทที่เทศบำล 

ต ำบลม่วงนำส่งโครงกำรเพ่ือขอใช้งบที่เหลือนั้น  กระผมคิดว่ำน่ำจะได้รับกำรอนุมัติ
แน่นอนครับ  ขอให้รอดูเงินครงกำรนี้ก่อนที่เรำจะใช้งบในเทศบัญญัติครับ  หรือถ้ำไม่
ทันจริง ๆ ก็ตำมท่ีท่ำนปลัดเทศบำลแจ้งเรำจะขอเปิดประชุมสมัยวิสำมัญเพ่ือขกันเงินใน
เทศบัญญัติส ำหรับด ำเนินกำรครับ  แต่ทั้งนี้เรำก็ต้องดูงบประมำณด้วยว่ำเรำจะได้รับ
จัดสรรหรือไม่  เพรำะตอนนี้เงินงบประมำณเข้ำยังไม่ครบ 

 

นางสุนันทนา  สารขันธ ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

ผอ.กองคลัง   ตำมท่ีท่ำนนำยกเทศมนตรีแจ้งค่ะ  ถ้ำมีเงินเข้ำมำเรำก็สำมำรถกันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้ 
ค่ะ  แต่ตอนนี้เงินเข้ำยังไม่ครบตำมที่เรำประมำณกำรรับไว้ค่ะ 

นายสุรชาติ การพงษ ์ ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่ำนครับ   ขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่น ำเรียนปัญหำ 

ประธานสภา ฯ ควำมเดือดร้อนของพ้ืนที่ตนเองให้ที่ประชุมทรำบ  ในระเบียบวำระที่  4  มีท่ำนใดจะ
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเพ่ิมเติม วันนี้ผมขอขอบคุณสมำชิกทั้ง 
๒ เขต ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรประชุมในวันนี้  หวังว่ำกำรประชุมครั้งต่อไปคงได้รับ
ควำมร่วมมือจำกท่ำนด้วยดีเช่นเคย ขอบคุณครับ ผมขอปิดกำรประชุม 

ปิดประชุม เวลำ ๑2.30 น. 

 

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

                 ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 

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


