
การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 ลงวันพฤหัสบดีที ่27 พฤษภาคม  2564 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564   

วันพฤหัสบดี ที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.2564   เวลา 10.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

………………………………………………………….………………. 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมนึก  สร้อยสกุลณี  ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
2. นายธัชเศรษฐ ์ อธิอัครทวีโชติ  รองประธานสาภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
3. นางสาวกนกวรรณ เยียวยา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
4. นายณัฐพงษ์  กอวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม   เขต 1 
5. นายประยุทธ์  น้ำดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม   เขต 1 

  6. นายรังสรรค์  นิยมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
7. นายสุกิจ  หัตถกรรม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 1 
8. นายทศพร  ป้อมหิน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 2 
9. นายปิยะพงษ์  คงอ้น   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 2 
10. นายสงัด  พุ่มอ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  เขต 2 

11. นางสังวร  จันทร์โสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม เขต 2  
12. นายอำนวย  นามดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม เขต 2 

มาประชุม จำนวน   12 คน         ขาดประชุม       จำนวน  -   คน      ลาประชุม จำนวน   -  คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. นายวิบูลย ์  เจริญพร  นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
2. นายประเทือง  ภักดีกุล  รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
3. นางสาวมุกดา  ภาเวชวงศ ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
4. นางสาวสุชาดา เอมโอช  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายนิคม  พวงอินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  6. นายอะตะพล  รักษากลุ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
  7. นายธนกฤต  จงเจริญ  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
  8. นายเดชาธร  สุขนิรันดร์ (แทน) ผู้อำนวยการกองช่าง 
  9. นางสาวศกุนต์กานต์ จุฬา  ผู้อำนวยการกองคลัง 
  10. นางสาวปนัดดา จันทร์ฉาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  11. นายสิร ิ  พรานเจริญ (แทน) กำนันตำบลม่วงชุม 
  12. นายคุณากร  ชินนาหอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
  13. นางสาวศิริพร ภู่โต  (แทน) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
เริ่มประชุม  เวลา   10.00  น. 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมมาประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม นายอะตะพล รักษากุล 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ได้เรียนเชิญนายสมนึก สร้อยสกุลณี       ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและทำหน้าที่ประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม   สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564    ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับต่อไปครับ 
                                (ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย) 

2./นายสมนึก................... 



 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564 ลงวันพฤหัสบดีที ่27 พฤษภาคม  2564 
 

๒ 
นายสมนึก  สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียนท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน  และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมนึก  สร้อยสกุลณี  ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายสมนึก  สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอแจ้งเรื่องการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี   ได้มีหนังสือแจ้งการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดกาญจนบุรี     มารับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่ทำการเทศบาลแต่ละแห่ง 
ตามกำหนดการที่แจ้งมาของเทศบาลตำบลม่วงชุม   จะเป็นวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
ขอให้ทุกท่านจัดเตรียมเอกสารที่ต้องยื่นมาให้พร้อมด้วยครับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชมุ 
นายสมนึก  สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครับ 

 

นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร         
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายณัฐพงษ์   กอวิจิตร   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
ขอรายงานการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564    ให้ที่ประชุมได้  รับทราบ ดังนี้  คณะกรรมการฯได้มีการ
ประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2564   เริ่มประชุมเวลา ๑๐.30 น. ที่ประชุมได้
ตรวจทานแล้ว เห็นว่าข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ดี ข้อความต่าง ๆ เป็นไปตามที่สภาเทศบาลได้ร่วมประชุมและมีมติ
ไว้ทุกประการ เลิกประชุมเวลา ๑๑.30 น. 

 
 

3./นายสมนึก................... 
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๓ 
นายสมนึก  สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
       ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  จำนวน   14    หน้า ครับ  

สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมหรือไม่ครบั ถ้าไม่มี ผมขอมติทีป่ระชุม ท่านใด 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โปรดยกมือด้วยครับ  

 
 

ที่ประชุม    
มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ครัง้ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องที่เสนอใหม่ 
3.1 ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
นายวิบูลย์  เจริญพร 
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ทุกท่าน    ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม  
เรื่อง ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับรายละเอียด
ขอเชิญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ  
 

นายนิคม  พวงอินทร์ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 

ขออนุญาตครับเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมญัตตินายกเทศมนตรีตำบล 
ม่วงชุม เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
ด้วยข้าพเจ้านายวิบูลย์ เจริญพร นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม ได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ตามรายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 
ด้วยสำนักปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบรายละเอียดในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซื้อเครื่องปั๊มไดโว่ไฟฟ้า) 
ปรากฏว่า     มีการลงรายละเอียดคำชี้แจงในการจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง จึงขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซื้อเครื่องปั๊มไดโว่ไฟฟ้า) โดยให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้ 

4./ข้อความเดิม................ 
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๔ 
ข้อความเดิม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซื้อเครื่องปั๊มไดโว่ไฟฟ้า) งบประมาณตั้งไว้ 24,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊ม
น้ำไดโว่ไฟฟ้า แบบจุ่มน้ ำ ขนาด  3.0  แรงม้า 220  V/750  W โดยตัวปั๊ มทำจากสแตนเลสสตีล  ราคา                 
ตัวละ 6,000 บาท จำนวน 4 ตัว  (ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) 
ข้อความใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์      
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซื้อเครื่องปั๊มไดโว่ไฟฟ้า) งบประมาณตั้งไว้ 24,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า       
จัดซื้อปั๊มน้ำไดโว่ไฟฟ้า แบบจุ่มน้ำ ขนาด 3.0นิ้ว ระบบไฟฟ้า 220 V กำลังไฟฟ้า 750 W โดยตัวปั๊มทำจาก    
สแตนเลสสตีล ราคาตัวละ 6,000 บาท จำนวน 4 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคา
ในท้องถิ่นเป็นเกณฑ)์  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในหมวดครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ดังกล่าวเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  จึงเรียน
มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายวิบูลย์  
เจริญพร)  นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
 
 

นายสมนึก สร้อยสกลุณี 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หรือไม่ครับ  หากไม่มีท่านใดมี
ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดอนุมัติญัตตินายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม เรื่อง 
ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โปรดยกมือด้วยครับ 

 

ที่ประชุม 
มีมติอนุมัติญัตตินายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามที่เสนอ จำนวน  11  เสียง   ไม่อนุมัติ  - เสียง          
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

3.2 ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
5./นายวิบูลย์ เจริญพร............ 
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๕ 
นายวิบูลย ์   เจริญพร 
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ทุกท่านผมขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ตำบลม่วงชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 รายการ 
งบประมาณ 59,600.-  บาท  สำหรับรายละเอียดขอเชิญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ  
นายนิคม  พวงอินทร์ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 

ขออนุญาตครับ เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมทุกท่าน     ญัตติ 
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม เรื่อง   ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่         ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 59,600.- บาท 
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้  

หลักการ 
ตามท่ี สภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๖4 

ของทุกแผนงานไว้แล้วนั้น  ซึ่งเทศบาลตำบลม่วงชุม ได้ดำเนินการใช้จ่ายไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖4 แล้ว 

เหตุผล 
เนื่องจากในขณะนี้ เทศบาลตำบลม่วงชุม มีงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ คณะผู้บริหารจึงพิจารณาเห็นว่าควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      
โดยโอนลดจากบางหมวดบางประเภท เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้  
ขอโอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย  งบลงทุน หมวดค่าค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  - ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ขุดลอกคู/คลองระบายน้ำภายในเขต
เทศบาล)  ตั้งจ่ายไว้ 23,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกโคลนเลนและต้นไม้ริมรางระบายน้ำ 
(ขนาดปากคูกว้าง0.80 เมตร ท้องคูกว้าง0.50 เมตร ยาว 1,100 เมตรขุดลึกเฉลี่ย 0.25- 0.30 เมตรหรือคิดเป็น
พ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 214.5 ลบ.ม.  
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  - ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน)  ตั้งจ่ายไว้ 21,600.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 3 ตัว ตัวละ 7,200.-บาท  (ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ไดส้อบถามราคา
ในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเก้าอ้ี)   ต้ังจ่ายไว้15,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเกา้อ้ี ชนิด
ล้อเลื่อน แบบมีที่ท้าวแขน มีพนักพิง สามารถปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว ตวัละ 5,000.- บาท (ไม่มีกำหนดไว้ใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) 

6./โดยขอโอนลดจาก.............. 
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๖ 
โดยขอโอนลดจาก 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    - โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง   ตั้งไว้ 600,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
การเลือกตั้งของเทศบาลและการเลือกตั้งในระดับต่างๆ ตามที่ระเบียบฯ กฎหมายกำหนด รวมทั้งการให้ความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์ การให้ข้อมูล การมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปัจจุบันคงเหลือ 258,846.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 59,600.-บาท 
คงเหลือหลังโอน 199,264.-  บาท 

ซ่ึงตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ขอไดโ้ปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความ 
นับถือ (นายวิบูลย์  เจริญพร) นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หรือไมค่รับ   
 

นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ขออนุญาตครับ ผมขอสอบถามในรายการที่ 1 แผนงานเคหะชุมชนนั้น ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (ขุดลอกคู/คลองระบายน้ำภายในเขตเทศบาล) ตั้งไว้ 23,000.- บาท  รวมทั้งตำบล
หรือไม่ครับ   
 

นายวิบูลย์ เจริญพร 
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
  เป็นของหมู่ที่  1 – 2 ครับ เนื่องจากทางผู้นำได้เข้ามาเขียนคำร้องแจ้ งจุดที่ประสงค์จะให้
ดำเนินการไว้ครับ ทางคณะผู้บริหารจึงได้นำเข้าประชุมเพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาในวันนี้ครับ ในส่วนของหมู่อ่ืนๆ
ไม่ได้แจ้งครับ  
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หรือไมค่รับ   

7./ที่ประชุม................ 
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๗ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

หากไม่มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดอนุมัติญัตติ
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โปรดยกมือด้วยครับ 

 

ที่ประชุม 
มีมติอนุมัติญัตตินายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามที่เสนอ จำนวน  11  เสียง   ไม่อนุมัติ  - เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอเรื่องในที่ประชุมหรือไม่ครับ  
นายอำนวย นามดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผมนายอำนวย นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอเรื่องในที่ประชุมเพ่ือให้เทศบาล
ดำเนินการ ดังนี้ครับ 
  1. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายของหมู่ที่  4 บ้านหนองโป่งให้ด้วยครับ เนื่องจากเกิด
พายุลมแรงทำให้ชำรุดเสียหายครับ 
  2. ติดตั้งไฟสาธารณะประโยชน์เพ่ิมเติม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และถนนเส้นสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 
1 – หมูท่ี่ 4  
  3. ขุดลอกคันคลองห้วยสาธารณะประโยชน์ และสระสาธารณะประโยชน์ 
  4. ปรับปรุงทาสีสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงชุม  
 

นายทศพร  ป้อมหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผมนายทศพร ป้อมหิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอเรื่องในที่ประชุมเพ่ือให้เทศบาล
ดำเนินการ วางท่อ ค.ส.ล.เชื่อม บริเวณเส้นบ้านคุณอารมณ์ แจ่มใส (กุ้ง) คุณน้อย แจ่มใส (น้อย) คุณสำรวย     
วรรณวงศ์ (แก้ว) และท่อข้ามบริเวณบ้านคุณเยาวลักษณ์ สกุลณี (นิด)  ความยาวรวม 135 เมตร ท่อข้ามระหว่าง
บ้านคุณเยาวลักษณ์ กับคุณสำรวย ถนนกว้างประมาณ 4 เมตร   และบริเวณซอยเรด้า ถึงบ้านคุณเบิด ป้อมหิน 
ตลอดแนวบ้านยายจำรัส ความยาวรวม 225 เมตร ท่อข้ามระหว่างบ้านคุณพุ่ม กับยายจำรัส ถนนกว้าง 4 เมตร 
เพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วมครับ 

8./นายวิบูลย์ เจริญพร............... 
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๘ 
นายวิบูลย์ เจริญพร 
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
  ขออนุญาตครับ  เรื่องเสียงตามสายของหมู่ที่ 4 นั้น ทางเทศบาลกำลังดำเนินการให้กองช่าง            
ไปดำเนินการตรวจสอบความเสียหายประมาณราคาเพ่ือดำเนินการซ่อมแซมครับ และในเรื่องการดำเนินการ       
วางท่อ หมู่ที ่3 นั้น บางจุดที่ท่อผ่านนั้นจะเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่นั้น ๆ  ถึงจะ
สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ขอให้ท่านสมาชิกไปคุยกับลูกบ้านของท่านในการยินยอมให้พ้ืนที่เพ่ือดำเนินการต่อไป
ครับ ทำเป็นหนังสือยินยอมมอบพ้ืนที่ส่วนบุคคลให้เทศบาลดำเนินการครับ  และผมขอแจ้งว่าหากท่านผู้นำประสงค์
ที่จะส่งโครงการเพ่ิมเติม และเนื่องจากปีนี้ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นเนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)   เทศบาลจึงได้มีหนังสือไปถึงทางท่านผู้นำให้ตรวจสอบข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูลโครงการที่ได้เสนอขอโครงการไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2570)  ไว้ว่ายังมี
ความจำเป็นอยู่หรือไม่ และมีโครงการเพ่ิมเติมเพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หรือไม่ 
ซึ่งได้แจ้งให้ท่านดำเนินการสอบถามข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ของทา่น รวบรวมเป็นโครงการ
จัดส่งให้เทศบาลภายในวันที่  7 มิถุนายน 2564  เพ่ือนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ต่อไปครับ 
นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอเรื่องในที่ประชุมหรือไม่ครบั  
นางสาวศิริพร  ภู่โต 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 
  ขออนุญาตค่ะ ดิฉันนางสาวศิริพร ภู่ โต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ขอให้เทศบาลดำเนินการทำท่อ
ระบายน้ำบริเวณหลังวัดม่วงชุม หน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ค่ะ  
 

นายประยุทธ์  น้ำดอกไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

ผมนายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอเรื่องให้เทศบาลดำเนินการ ดังนี้
1. ทำทางเบี่ยงบริเวณหลังวัดชุกพ้ี และซอยประตู 2 บ้านป้าแอ๊ว และติดโคมไฟ 1 ชุด 
2. ลอกท่อระบายน้ำหน้าเทศบาลและหลังวัดชุกพ้ี 
3. ขยายไฟฟ้าบ้านเจ้น้ำวล อารักขิต  บ้านสุริยน ท้วมแจ้ง 

  4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์โซล่าเซล ซอยต้นสำโรง 
 

นายวิบูลย์ เจริญพร 
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม 
  ในเรื่องของการวางท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำหรือแม้แต่เรื่องการขยายถนน ทางเทศบาล
อยากดำเนินการให้ดีในทุกพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้เลยครับ แต่จะติดปัญหาอยู่ตรงที่พ้ืนที่บางจุดนั้น     
จะเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ผมจึงขอให้ท่านผู้นำไปดำเนินการคุยกับเจ้าของพ้ืนที่ที่ท่านให้ดำเนินการและต้องผ่านที่ส่วน 

9./บุคคลในจุดนั้น ๆ............... 
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๙ 
บุคคลในจุดนั้น ๆ เป็นหนังสือยิมยอมให้ เทศบาลไป ดำเนินการได้เมื่อมีการยินยอมจากเจ้าของพื้นที่แล้วจะได้
นำเข้าแผนนำเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ือดำเนินการต่อไปครับ และผมขอเน้นย้ำอีกครั้ง เรื่องท่านผู้นำ
ประสงคท์ี่จะส่งโครงการเพิ่มเติม ขอให้ท่านดำเนินการสอบถามข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของ
ท่าน รวบรวมเป็นโครงการจัดส่งให้เทศบาลภายในวันที่  7 มิถุนายน 2564  เพ่ือนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามหนังสือที่แจ้งทุกท่านไปครับ  ฝากท่านผู้นำในเรื่องนีไ้ว้ด้วยครับ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอเรื่องในที่ประชุมหรือไม่ครับ  
 

นางสาวปนัดดา  จันทร์ฉาย 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  ขออนุญาตค่ะ ขอแจ้งเรื่องกิจกรรมของเทศบาลตำบลม่วงชุม ในวันพรุ่ งนี้  วันศุกร์ที่  28 
พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญทุกท่านร่วมกัน
ปลูกต้นไม ้ณ บริเวณริมถนนสายประตู 2 - ประตู 4 ตำบลม่วงชุม การแต่งกายเสื้อสีเหลือหรือชุดจิตอาสา ค่ะ 
 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 
  มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอเรื่องในที่ประชุมหรือไม่ครับ  
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

นายสมนึก สร้อยสกุลณี 
ประธานสภาเทศบาล 

หากไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม ในวันนี้ขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครับ  
 

เลิกประชุมเวลา 11.45  น.   
 

ลงชื่อ....ปนัดดา  จันทร์ฉาย......ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวปนัดดา  จันทร์ฉาย) 
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

 

ลงชื่อ......อะตะพล  รักษากลุ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม              
                 (นายอะตะพล  รักษากลุ) 

       เลขานุการสภาเทศบาล 
10./คณะกรรมการ................ 
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๑๐ 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล               

ม่วงชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยถูกต้อง
แล้ว เมื่อวันที่........7.......เดือน...มิถุนายน.........พ.ศ. 2564 

 
ลงชื่อ......อำนวย  นามดิษฐ์...................ประธานกรรมการ ลงชื่อ...........สงัด  พุ่มอ่ำ................กรรมการ 

     (นายอำนวย  นามดิษฐ์)      (นายสงัด  พุ่มอ่ำ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

 

 
                                         ลงชื่อ..........กนกวรรณ เยียวยา........กรรมการ  ลงชื่อ..........ทศพร  ป้อมหิน...........กรรมการ 
)           (นางสาวกนกวรรณ เยียวยา)    (นายทศพร  ป้อมหิน) 

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 

ลงชื่อ.........สังวร จันทร์โสม............กรรมการ           ลงชื่อ.........ณัฐพงษ์ กอวิจิตร......กรรมการ/เลขานุการ 
         (นางสังวร จันทร์โสม)               (นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
____________________________________________________________________________________ 
 

สภาเทศบาลตำบลม่วงชุม   ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2 ประจำปีพ.ศ. 2564 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2564  เรียบร้อยถูกต้องแล้ว                 
ในคราวประชุมสมัยประชุมสามัญ/วิสามัญ สมัยที่.....1.......ครั้งที่...1.....ประจำปี พ.ศ....2564..เมื่อวันที่......6 
กรกฎาคม  2564  ......... 

 

ลงชื่อ         สมนึก  สร้อยสกุลณี 
          (นายสมนึก  สร้อยสกุลณี) 

          ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


