
  

 

 

๑ 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนาสมัยสามัญที่ ๑ / 2563 

ครั้งที่  2  
วันที่  11  มีนาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนา 
( กรณีขยายเวลาการประชุม ) 

 
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 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 
8 
9 
 
 
 

นำยชัยณรงค์  ภูนี 
นำยพิเนตร  ค ำมีภักดี 
นำยประสิทธิ์  แจ่มสุวรรณ์ 
นำงสำวนิยม  พรมเสนำ 
นำยปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
นำยเกษม  หระสิทธิ์ 
นำงสำวรุ่งทิพย์  กำรประไพ 
นำงสำวสุภำพ  กำรประสพ 
นำงสำวอรุณวรรณ  อุทัยค ำ 

นำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
เลขำนุกำรนำยก ทต. 
ปลัดเทศบำล 
รองปลัดเทศบำล 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
เจ้ำพนังำนธุรกำร 
 

ชัยณรงค์  ภูนี 
พิเนตร  ค ำมีภักดี 
ประสิทธิ์  แจ่มสุวรรณ์ 
นิยม พรมเสนำ 
ปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
เกษม  หระสิทธิ์ 
รุ่งทิพย์  กำรประไพ 
สุภำพ กำรประสพ 
อรุณวรรณ  อุทัยค ำ 

 

 



  

 

 

๒ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 

นายสุรชาติ  การพงษ์  เมื่อที่ประชุมมำครบแล้วกระผมขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญ   
ประธานสภา ฯ สมัยที่  1 / 2563  ครั้งที่ 2  วันที่  11  มีนำคม  2563  ณ  ห้องประชุมศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงกลำง ( กรณีขอขยำยเวลำกำรประชุม ฯ ) 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญสมัยที่ 1 / 2563  
ครั้งที่ 1 

นายสุรชาติ  การพงษ์ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ท่ำนสมำชิกคงได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมทุกท่ำน 
ประธานสภาฯ แล้ว มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยและจะเพ่ิมเติมที่ท่ำนเลขำสภำฯ บันทึก อำจไม่ตรงตำมที่

ท่ำนพูดหรือเสนอต่อที่ประชุม ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอแก้ไข  ล ำดับต่อไป
กระผมจะขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วด้วยกำรยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม       มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๓.๑ การพิจารณาแก้ไขสัญญาจ้างและแบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง  
                                             ( เพิ่มเติม ) 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล ตำมบันทึกข้อควำมที่ กส 78003 / 30  ลงวันที่  3  มีนำคม  2563  เรื่อง  ขอ

พิจำรณำอนุมัติเพ่ือแก้ไขสัญญำจ้ำงและแบบแปลนประกอบสัญญำจ้ำง ( เพ่ิมเติม ) 
 ตำมที่เทศบำลต ำบลม่วงนำ  ได้ท ำสัญญำจ้ำงเหมำ หจก.ก่อสร้ำง  ท ำงำนปรับปรุ ง

และต่อเติมอำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลม่วงนำ  ตำมสัญญำจ้ำงเลขที่  4 / 
2563  ลงวนัท่ี  20  มกรำคม  2563  วงเงนิรำคำค่ำก่อสร้ำง 496,000.-  บำท  

  ปัจจุบันงำนก่อสร้ำงอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง   ช่ำงผู้
ควบคุมกำรก่อสร้ำงได้ควบคุมงำนตำมแบบแปลนที่ก ำหนด  แต่จำกกำรตรวจสอบมี
รูปแบบรำยละเอียดงำนก่อสร้ำงบำงรำยกำรที่ก่อสร้ำงไม่เหมำะสมกับพ้ืนที่  เมื่อ
ด ำ เนินกำรก่อสร้ ำง เสร็ จแล้ วหำกเทศบำลจะติดตั้ งครุภัณฑ์ เ พ่ิมเติม เช่น
เครื่องปรับอำกำศผนังเดิมที่เป็นโครงอลูมิเนียมกระจกหนำ 5 มม.  อำจจะไม่มั่นคง
แข็งแรง   ผู้ควบคุมงำนจึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำนเฉพำะส่วนชั่วครำวและขอ
เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำก่อสร้ำง  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนและเกิดควำม



  

 

 

๓ 

ปลอดภัยต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร  รำยละเอียด
ตำมบันทึกข้อควำมที่ กส 78003 /30  ลงวันที่  3  มีนำคม  2563  เรื่อง  ขอ
พิจำรณำอนุมัติเพ่ือแก้ไขสัญญำจ้ำงและแบบแปลนประกอบสัญญำจ้ำง ( เพ่ิมเติม )    

  กำรแก้ไขสัญญำจ้ำงและแบบแปลนประกอบสัญญำจ้ำง ( เพ่ิมเติม )ครั้งนี้  
ไม่มีผลท ำให้ปริมำณงำนเพ่ิมขึ้น  และไม่ลด  หรือเพ่ิมวงเงินค่ำก่อสร้ำง  ส่วนสำระ
อ่ืน ๆ  ที่นอกเหนือจำกกำรแก้ไขครั้งนี้ให้เป็นไปตำมข้อตกลงเดิมที่ก ำหนดไว้ใน
สัญญำทุกประกำร  โดยผู้รับจ้ำงได้ตกลงยินยอมที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ตำมรำยกำรที่
เสนอและไม่เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ  จำกผู้ว่ำจ้ำงอีก 

 
นายสุรชาติ  การพงษ์ ตำมท่ีท่ำนปลัดเทศบำลน ำเรียนให้ที่ประชุมรับทรำบ  มีท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ประธานสภา ฯ หำกมีข้อสงสัยเชิญสอบถำมครับ 

นายศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
รองประธานสภา ฯ ทต. รำยละเอียดตำมที่ท่ำนปลัดเทศบำลแจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับกำรขออนุมัติเพ่ือ

แก้ไขสัญญำจ้ำงและแบบแปลนประกอบสัญญำจ้ำง ( เพ่ิมเติม )  หำกเป็นประโยชน์
ต่อรำชกำร  และมีควำมคุ้มค่ำ  กระผมก็เห็นดีด้วยครับ  กระผมเห็นสมควรว่ำ
เห็นสมควรอนุมัติใหแ้ก้ไขสัญญำจ้ำงและแบบแปลนประกอบสัญญำจ้ำง ( เพ่ิมเติม )
ตำมท่ีท่ำนปลัดเทศบำลเสนอครับ 

นายอนัน  การไส เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยในกำรอนุมัติให้แก้ไขสัญญำจ้ำงและแบบแปลนประกอบสัญญำจ้ำง   

( เพ่ิมเติม ) ครับ  

นายสุรชาติ  การพงษ์  เชิญท่ำนอ่ืนครับ  
ประธานสภา ฯ   หำกไม่มีท่ำนใดจะสอบถำมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรอนุมัติให้แก้ไขสัญญำจ้ำงและแบบ 

แปลนประกอบสัญญำจ้ำง   ( เพ่ิมเติม )   ล ำดับต่อไปกระผมจะได้ขอมติกำรอนุมัติ  
หำกที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญำจ้ำงและแบบแปลนประกอบสัญญำจ้ำง       
( เพ่ิมเติม ) เชิญยกมือครับ  

ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  อนุมัตเิป็นเอกฉันท ์    จ ำนวน   10  เสียง 
  (2)  ไมอ่นุมัต ิ    จ ำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง    จ ำนวน    -    เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

๔ 

 
  3.2 การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   - โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลต าบลม่วงนา  

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล  ส ำหรับกำรขอควำมเห็นชอบในกำรโอนงบประมำณเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมเทศบำลต ำบลม่วงนำ เป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำ
ปัจจุบันเทศบำลต ำบลม่วงนำมีกำรปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอำคำรส ำนักงำน
ต่ำง ๆ   และห้องประชุมเทศบำลต ำบลม่วงนำก็เป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็น
ที่ต้องด ำเนินปรับปรุง  ต่อเติม  แก้ไข  เนื่องจำกปัจจุบันเมื่อเทศบำลต ำบลม่วงนำจะ
มีกำรจัดงำนหรือกิจกรรม  โครงกำรต่ำง ๆ  ก็ต้องขอใช้ห้องอำคำรของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนม่วง  หรือไม่ก็ไปขอใช้สถำนที่วัดส ำหรับจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เนื่องจำก
ห้องประชุมเรำคับแคบจุคนได้น้อย    ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของเทศบำล
ต ำบลม่วงนำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และเกิดควำมสะดวกเมื่อมีกำรจัดกิจกรรม  
โครงกำรต่ำง ๆ  หรือแม้แต่เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนที่มำ
ติดต่อประสำนงำนกับเทศบำลต ำบลม่วงนำ    เทศบำลต ำบลม่วงนำจึงเห็นสมควรว่ำ
ควรให้มีกำรโอนงบประมำณบำงหมวดบำงประเภท  เพ่ือมำด ำเนินโครงกำรที่มีควำม
จ ำเป็น  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบำลต ำบลม่วงนำครับ  หำกมีกำรปรับปรุงต่อ
เติมห้องประชุมแล้วก็สำมำรถรับคนได้ประมำณ  60 – 70  คน    ส ำหรับแหล่ง
งบประมำณจะโอนมำจำก 2 ส่วนดังนี้ 
โอนลด  

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและ
สมรรถนะของบุคลำกร ( โครงกำรศึกษำดู งำนนอกสถำนที่  ) 
งบประมำณโอนลดจ ำนวน  250,000.-  บำท 

2. เงินเดือนพนักงำน ( ในส่วนของเงินเดือนนำยช่ำงไฟฟ้ำ )  งบประมำณ
โอนลดจ ำนวน 50,000.-  บำท 
รวมงบประมำณขอโอนลดจ ำนวน  300,000.-  บำท 

    โอนเพิ่ม 
เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม ่ รำยละเอียดดังนี้ 
1. ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 

- โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมเทศบำลต ำบลม่วงนำ งบประมำณขอ
อนุมัติโอนเพ่ิมจ ำนวน  300,000.-  บำท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

  - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด  4  
ข้อ  27  “กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ที่
ท ำให้ลักษณะปริมำณ  และคุณภำพเปลี่ยนไป  หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
 



  

 

 

๕ 

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำม
ระเบียบ / กฎหมำยดังกล่ำว  กระผมจึงขอเสนอให้สภำเทศบำลต ำบลม่วงนำแห่งนี้
ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณเพ่ือไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ส ำหรับด ำเนินโครงกำรปรับปรุงห้องประชุมเทศบำลต ำบลม่วงนำ  งบประมำณ
จ ำนวน  300,000.-  บำท   สมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถำมได้ครับ 

 

นายวิศรุต  จินามณี  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  กระผมเห็นด้วยตำมที่ท่ำนปลัดเทศบำลน ำเรียนให้ที่ประชุมทรำบ  แต่ก็ขอฝำกปัญหำ
    ควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ด้วยครับ  เพรำะประชำชนชำวต ำบลม่วงนำยังมี 

ปัญหำอีกหลำย ๆ  อย่ำงที่รอกำรแก้ไขจำกท่ำนอยู่ครับ  
 
นายสุรชาติ  การพงษ ์  ตำมทีท่่ำนปลัดเสนอได้น ำเรียนระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และรำยละเอียดโครงกำร 
ประธานสภา ฯ   ปรับปรุงห้องประชุมเทศบำลต ำบลม่วงนำ  งบประมำณจ ำนวน  300,000.-  บำท    

มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ครับ  ถ้ำไม่มีท่ำนใดสอบถำมกระผมจะได้
ขอมติที่ประชุม  หำกที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมำณเพ่ือไปตั้งจ่ำย
เป็นรำยกำรใหม่ส ำหรับด ำเนินโครงกำรปรับปรุงห้องประชุมเทศบำลต ำบลม่วงนำ  
งบประมำณจ ำนวน  300,000.-  บำท    เชิญยกมือครับ 
 

ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ ำนวน   10  เสียง 
  (2)  ไมเ่ห็นชอบ    จ ำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง    จ ำนวน    -    เสียง 

 

3.3 การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 9,000     
บีทียู  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  5  เครื่อง  

 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล    ส ำหรับกำรขออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพ่ือไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เพ่ือจัดซื้อ  

เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนังขนำดไม่น้อยกว่ำ 9,000 บีทียู  พร้อมติดตั้ง  จ ำนวน  
5  เครื่อง   
 สืบเนื่องจำกเทศบำลต ำบลม่วงนำมีกำรปรับปรุงและต่อเติมอำคำร
ส ำนักงำนไม่ว่ำจะเป็นห้องรองปลัด  ห้องหัวหน้ำส ำนักปลัด  ห้องผู้อ ำนวยกำรกอง
คลัง  ห้องผู้อ ำนวยกำรกองศึกษำ   ซึ่งห้องเหล่ำนี้ยังไม่มีเครื่องปรับอำกำศจึง
จ ำเป็นต้องมีกำรติดตั้งใหม่  และห้องที่ท ำขึ้นใหม่มีขนำดเล็กจึงเหมำะที่จะใช้
เครื่องปรับอำกำศขนำด 9,000 บีทียู   ส่วนอีกตัวที่เพ่ิมขึ้นก็จะน ำไปติดตั้งไว้ห้อง
ท่ำนนำยกเทศมนตรี   เนื่องจำกปัจจุบันเครื่องปรับอำกำศห้องนำยกเทศมนตรีมี
ขนำดใหญ่ส่วนห้องเป็นห้องขนำดเล็ก  ท ำให้เครื่องปรับกำศไม่เหมำะสมกับขนำด
ของห้อง    ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมจึงสมควรให้มีกำรย้ำยเครื่องปรับอำกำศ
ห้องท่ำนนำยกเทศมนตรีไปติดห้องส ำนักปลัดที่ปัจจุบันแอร์ห้องส ำนักปลัดไม่



  

 

 

๖ 

เพียงพอ  ส่วนตัวใหม่ก็จะน ำมำติดห้องนำยกเทศมนตรี   ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มี
กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยดังนี้ 
โอนลด 

1. โครงกำรเทศบำลเคลื่อนที่พบประชำชน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563  
งบประมำณขอโอนลดจ ำนวน 70,000.-  บำท 

2. เงินประจ ำต ำแหน่ง ( ส ำนักปลัด ) งบประมำณขอโอนลดจ ำนวน  5,000.-  
บำท 
รวมงบประมำณขอโอนลดจ ำนวนทั้งสิ้น  75,000.-  บำท 

    โอนเพิ่ม 
     เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ รำยละเอียดดังนี้ 
     - ประเภท  ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบติดผนังขนำดไม่น้อยกว่ำ 9,000 บีทียู  
พร้อมติดตั้ง  จ ำนวน  5  เครื่อง   
รวมงบประมำณขออนุมัติโอนเพิ่มจ ำนวน  75,000.-  บำท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

  - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด  4  
ข้อ  27  “กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ที่
ท ำให้ลักษณะปริมำณ  และคุณภำพเปลี่ยนไป  หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
ให้เป็นอ ำนำจอนุมตัิของสภำท้องถิ่น 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำม
ระเบียบ / กฎหมำยดังกล่ำว  กระผมจึงขอเสนอให้สภำเทศบำลต ำบลม่วงนำแห่งนี้
ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณเพ่ือไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ส ำหรับจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบติดผนังขนำดไม่น้อยกว่ำ 9,000 บีทียู  
พร้อมติดตั้ง  จ ำนวน  5  เครื่อง  สมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยเชิญสอบถำมได้ครับ 

 
นายสุรชาติ  การพงษ ์  ตำมที่ท่ำนปลัดเสนอได้น ำเรียนระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และรำยละเอียดเกี่ยวกับ  
ประธานสภา ฯ   โอนงบประมำณเพ่ือไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ส ำหรับจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบ 

ติดผนังขนำดไม่น้อยกว่ำ 9,000 บีทียู  พร้อมติดตั้ง  จ ำนวน  5  เครื่อง    มีท่ำน
สมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ครับ  ถ้ำไม่มีท่ำนใดสอบถำมกระผมจะได้ขอมติ
ที่ประชุม  หำกที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมำณเพ่ือไปตั้ งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ส ำหรับจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบติดผนังขนำดไม่น้อยกว่ำ  9,000 บีที
ยู  พร้อมติดตั้ง  จ ำนวน  5  เครื่อง     เชิญยกมือครับ 

ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ ำนวน   10  เสียง 
  (2)  ไมเ่ห็นชอบ    จ ำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง    จ ำนวน    -    เสียง 



  

 

 

๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายสุรชาติ  การพงษ์  ส ำหรับในระเบียบวำระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ฯ เชิญท่ำนสมำชิกเพ่ิมเติมในระเบียบวำระที่  4  เรื่องอ่ืน ๆ  ครับ 
 
นายอนัน  การไส เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ทต. เขต 1 ตำมที่เทศบำลต ำบลม่วงนำมีโครงกำรปรับปรุงและต่อเติมอำคำรส ำนักงำนต่ำง  ๆ  

ในหลำยๆ  โครงกำร  กระผมจึงอยำกขอให้ท่ำนผู้บริหำรได้ก ำชับนำยช่ำงผู้ควบคุม
งำนด้วย  โดยยังมีรำยละเอียดงำนบำงอย่ำงท่ีดูไม่มืออำชีพขำดควำมละเอียด  ตรงนี้
ขอฝำกไปถึงผู้ควบคุมงำนดูแลด้วยครับ 

  และอีกเรื่องกระผมขอสอบถำมงบประมำณเกี่ยวกับโครงกำรที่ ได้รับ
ผลกระทบจำกพำยุโพดุล  ไม่ทรำบจะมีกำรด ำเนินกำรช่วงไหนครับ  กระผมคิดว่ำ
หำกมีกำรด ำเนินกำรในช่วงนี้จะเหมำะสมมำกเลยครับ  ยังไงก็เร่งด ำเนินกำรด้วย
ครับ 

นายชัยณรงค์  ภูนี   เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
นายก  ทต. กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  ดังนี้ 

1. กำรจัดอบรมเกี่ยวกับโครงกำรอำสำสมัครภัยพิบัติประจ ำ อปท.  ซึ่งจะมีกำรจัด
อบรมขึ้นงบประมำณ อปท. ละ 66,500.-  บำท    ซึ่งเทศบำลต ำบลม่วงนำเป็น
เจ้ำภำพในกำรด ำเนินกำรครับ  ซึ่งจะมีกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงวันที่ 18 -20  
มีนำคม  ณ  ห้องประชุมอ ำเภอดอนจำน   

2. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำรธนำคำรน้ ำใต้ดิน 
สืบเนื่องจำกเทศบำลต ำบลม่วงนำ  ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีน้ ำเสียหลังเทศบำล
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชำชนในพื้นท่ี  เทศบำลต ำบลม่วงนำจึงจะได้ด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรดังกล่ำว   รำยละเอียดท่ำนปลัดเทศบำลจะได้น ำเรียนให้ที่ประชุม
ทรำบต่อไปครับ   
 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล   ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำไร้ท่อ ( ธนำคำรน้ ำใต้ดินแบบปิด )  ที่ท่ำน 

นำยกเทศมนตรีได้แจ้งไปเบื้องต้นแล้วนั้น  สืบเนื่องจำกเทศบำลต ำบลม่วงนำ  ได้รับ
เรื่องร้องเรียนกรณีน้ ำเสียหลังเทศบำลส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชำชนในพ้ืนที่  
เทศบำลต ำบลม่วงนำ  ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น      เทศบำลต ำบล
ม่วงนำจึงได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำว  รำยละเอียดตำมแบบสรุปผลกำร
ประมำณรำคำก่อสร้ำง  ( แบบ ปร.5 )  ที่ได้แจกให้ทุกท่ำนแล้ว  รำยละเอียดก็ตำม
เอกสำรเลยครับ  ซึ่งเดิมนำยช่ำงเขียนแบบและประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงมำเป็นรูป
ตัว  L  ควำมยำว  90  เมตร   แต่เนื่องจำกงบประมำณของเทศบำลต ำบลม่วงนำมี
ไม่เพียงพอก็มีกำรปรับลดงบลงบ้ำง เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมกับงบประมำณของ
เทศบำลครับ   

 



  

 

 

๘ 

นายเกษม  หระสิทธิ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
รองปลัดเทศบาล   กระผมมีเรื่องจะแจ้งดังนี้ครับ 

1. กำรเก็บขยะให้โรงพยำบำลดอนจำน 
ในระยะเวลำ 1 เดือน  เทศบำลต ำบลม่วงนำได้รับมอบจ ำนวน  4  ครั้ง    
- ค่ำบริกำรก ำจัดมูลฝอยขยะ ตันละ  400  บำท × 4  ตัน / เดือน เป็นเงิน     
  1,600.-  บำท 

    - ค่ำน้ ำมัน ระยะทำงไป – กลับ  44  กิโลเมตร ๆ ละ 10 บำท x 176   
      กิโลเมตร / เดือน   เป็นเงิน  1,760.-  บำท   

  ซึ่งในเดือนหนึ่งค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ ำนวน    3,360.-  บำท 

2. โครงกำรที่เทศบำลต ำบลม่วงนำได้รับกำรอุดหนุนจำกส่วนกลำง ทั้งสิ้น  11  
โครงกำร  และอีก 3  โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรทบทวนโครงกำรครับ   และอีก
ส่วนจะเป็นงบประมำณที่เทศบำลได้ขอรับกำรอุดหนุนเฉพำะกิจอีกประมำณ  
13  ล้ำนบำทมีทั้งสิ้น   4  โครงกำร  ซึ่งเป็นโครงกำร คสล.  จ ำนวน  2  
โครงกำร  ลำนกีฬำที่จะสร้ำงในโรงเรียนบ้ำนม่วงจ ำนวน  1  โครงกำร   และ
อุดหนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 2  แห่ง  เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ  และมี
หนังสือที่เแจ้งมำว่ำหำกงบประมำณเหลือจำกกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถเขียน
โครงกำรเพ่ือขอใช้งบประมำณในส่วนที่เหลือได้  แต่ทั้งนี้ต้องเป็นโครงกำรที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรหลัก  เช่น  โครงกำรเดิมเป็น คสล.  เรำก็สำมำรถท ำ
โครงกำรขอใช้เงินที่เหลือเป็น คสล.เหมือนเดิมได้ครับ 

นายสุรชาติ การพงษ์  ส ำหรับกำรเข้ำเก็บขยะให้โรงพยำบำลดอนจำนที่จริงแล้วโรงพยำบำลตั้งอยู่ในเขต
ประธานสภา ฯ   พ้ืนที่ต ำบลสะอำดไชยศรีก็ควรเป็นหน้ำที่ของเขำ  แต่ถ้ำเขำขอควำมอนุเครำะห์ 

เทศบำลเรำและในส่วนค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ยินดีจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ก็คงไม่เป็นไรครับ 
 
นายอนัน  การไส  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
สมาชิกสภา  เขต เขต  1  กระผมขอเรียนสอบถำมเกี่ยวกับแผนกำรจัดเก็บขยะถ้ำเพ่ิมเที่ยวในกำรจัดเก็บขึ้นมำ 

จะมีผลกระทบเดิมของต ำบลเรำหรือไม่  ตรงนี้ขอให้พิจำรณำด้วยครับ  และเรื่อง
กำรจัดท ำโครงกำรธนำคำรน้ ำใต้ดินเพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำไหลผ่ำนทำงบริเวณหลัง
เทศบำลและอำคำร อปพร.  ขอให้ผู้บริหำรพิจำรณำแก้ไขด่วนด้วยครับ  เพรำะ
กระผมเป็นประชำชนคนหนึ่งใช้ถนนเส้นหลังเทศบำลครับ 

 
นายศิลวิเศษ  ทิพวงษ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
รองประธานสภา ฯ  เรื่องกำรเก็บขยะให้โรงพยำบำลดอนจำน ขอให้เทศบำลต ำบลม่วงนำพิจำรณำเรื่อง 

ขยะติดเชื้อด้วยนะครับ และเกี่ยวกับเรื่องสะพำนข้ำมล ำห้วยที่ช ำรุดถ้ำมีแนวทำง
หรือมีแหล่งงบประมำณที่จะสำมำรถด ำเนินกำรได้ขอให้เทศบำลต ำบลม่วงนำได้
พิจำรณำงบประมำณในกำรก่อสร้ำงด้วยครับ  เพรำะหำกสำมำรถด ำเนินกำรได้จะ
เป็นประโยชน์ต่อชำวต ำบลม่วงนำเป็นอย่ำงมำกครับ 
 
 



  

 

 

๙ 

 

นายรุ่งโรจน์  กุลเกษตร  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ทต.เขต 2  กระผมขอแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนหมู่ที่ 4 น้ ำท่วมขังร่องระบำยน้ ำ   

ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชำชนในพ้ืนที่เป็นอย่ำงยิ่ง  จึงอยำกขอควำมอนุเครำะห์
เทศบำลต ำบลม่วงนำพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือด้วย  และอีกเรื่องเก่ียวกับกำรขยำย
เขตไฟฟ้ำไปวัดป่ำโคกหนองกุง  ไม่ทรำบว่ำถึงขั้นตอนไหนแล้วประชำชนฝำกถำม 

 
นายเกษม  หระสิทธิ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
รองปลัดเทศบาล   เกี่ยวกับปัญหำร่องระบำยน้ ำหมู่ที่ 4  ปัญหำที่เกิดขึ้นนี้   กระผมทรำบว่ำหมู่ที่  4   

ได้รับงบประมำณ ประชำรัฐแล้วน ำมำก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำแต่กำรก่อสร้ำงไม่มีทำง
น้ ำไหลออกท ำให้น้ ำท่วมขังส่งกลิ่นเหม็น  และเวลำฝนตกน้ ำระบำยไม่ทัน  กองช่ำง
เทศบำลต ำบลม่วงนำได้เข้ำตรวจสอบปัญหำที่ เกิดขึ้น เบื้องต้นแล้วและจะได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ส่วนเรื่องไฟฟ้ำก็เป็นไปตำมล ำดับขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนของไฟฟ้ำครับ   

 
นายสุรชาติ  การพงษ์  ในระบียบวำระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ   เชิญท่ำนสมำชิกท่ำนอื่นแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อน
ประธานสภา ฯ    ของประชำชนได้ครับ  มีหรือไม่ครับ  เชิญครับ  ถ้ำไม่มีท่ำนใดจะเพ่ิมเติมอีก ส ำหรับ 

วันนี้ก็มีหลำย ๆ เรื่องที่ท่ำนสมำชิกเสนอให้ที่ประชุมได้ทรำบ ทต.เรำก็จะได้มีกำร
ปรับปรุงในเรื่องต่ำง ๆ  ให้ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ   ส ำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำ
ประชุมในวันนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำในครั้งต่อไปคงได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนด้วยดี
เช่นเคย ขอบคุณทุกทำ่นครับ  กระผมขอปิดกำรประชุม 

 
 

ปิดประชุม เวลำ 12.20 น. 
 

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

                 ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 

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