
 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ประจ าปี 2564 
วันพฤหัสบดีที่  13  พฤษภาคม  2564 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมคิด     ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายวิวัฒน ์   หลิวทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายพีรพงศ์   เหลืองอร่าม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
4. นายภัทรชัย   ดีเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
5. นายปัญญา   นิ่มเทียน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
6. นายธนวัฒน์   สวนแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  7. นายอาราม   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  8. นายหอมหวล   เรืองเวหา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
  9. นายทรัพย์   เรืองจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  10. นายธนกิจ   อุตะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  11. นางจเร   รอดเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.นายกิติศักดิ์              วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรี 
  2. นายอุทัย   โฉมไสว   รองนายกเทศมนตรี 
  3. นายไพโรจน์   เอ่ียมนิ่ม   รองนายกเทศมนตรี 
  4. นายสุวัฒน์   เศรษฐหิรัญ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  5. นายชูเดช   กีระกิตติวาทย์  เลขานายกเทศมนตรี 

3. นายจ านงค์   เรืองเกษม  ปลัดเทศบาล 
  4.  นายวิเชษฐ ์   จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล  
  5.  นางสาวศศิชา  สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  6.  นายชัยภาดิษฐ์  โฉมไสว   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  7.  นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  8.  นางวันทนา   ละม่อม   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ  
         กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
  9. นายวิทวัส   วัฒนสิงห์ด ารงค์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
         กองช่าง  

         10.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
 11. นางสาวนันทกา  หาญธงชัย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 12. นางวรรณา   มากยก   หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ 
 13. นางสาวมัทนาพร  สาไพบูลย์  หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 
 14. นายนิคม   ทองดี   นิติกรช านาญการ 

          15. นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  16. นายเชาวฤทธิ์  มหิเมือง   นักทรัพยากรบุคคลฯ 



  15. น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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 16. พ.ต.อ. สมคเน  ศรีนาราง  ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรหนองม่วง 
 17. นายพยงค์   เลิศพงษ์วรพันธ์  กรรมการชุมชนที่ 2 
 18. นายบุญคุ้ม   เริงฤทธิ์   ประธานกรรมการชุมชนที่ 6 
 19. นายทองหล่อ  ปูอมน้อย  ประธานกรรมการชุมชนที่ 7 
  
พิธีก่อนเริ่มประชุม     นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง        
     น าคณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ           
     และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ   

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯรายงานมีสมาชิกท่านใด ขาด ลา ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)    

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ลากิจ 1 ท่าน     
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายกิตติพันธ์    พุ่มพวง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ลากิจ 

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)         

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ระบุเลขหน้า และระบุบรรทัด 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  เพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหมครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)         ถ้ า ไม่มี  ขอมติที่ ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล             
     ต าบลหนองม่วงครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  2564 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  11  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง         

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง                   
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วงขอ

เสนอญัตติ เรื่องการแถลงนโยบาย ของนายกเทศมตรีต าบลหนองม่วง              
ก่อนเข้ารับต าแหน่ง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
    ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ .  2549 แก้ ไขถึ งฉบับที่  13            

     พ.ศ. 2552  มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที่          
     ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรี          
     แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
     นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

    เหตุผล 
      ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายก      

     เทศมนตรีต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ประกาศ         
     ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์  
     ผู้ ได้รับการเลือกตั้ งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง ขอแถลง         
     นโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

     ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงที่เคารพ ตามที่ได้มีประกาศ  
     ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าเทศบาล ประกาศให้มีการเลือกตั้ ง       
     นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง เมื่ อวันที่  4 กุมภาพันธ์  2564           
     โดยก าหนดการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการ
     การ เลื อกตั้ ง ไ ด้ ป ระกาศผลการ เลื อกตั้ ง น ายก เทศมนตรี ต าบล                
     หนองม่วงแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และตามพระราชบัญญัติ  
     เทศบาล พ.ศ. 2596 มาตรา 48 ทศ ก าหนดว่าก่อนนายกเทศมนตรี   
     เข้ ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล            
     เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ 
     ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
      บั ดนี้  ก ร ะผม ในฐานะนายก เทศมนตรี ต าบลหนองม่ ว ง             
     และคณะผู้บริหารได้ก าหนดแนวทางและนโยบายในการบริหารงาน    
     ของเทศบาลต าบลหนองม่ว ง  โดยยึดมั่ น ในการปกครองระบอบ           
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และประชาชนมีส่วนร่วม
     ในการปกครอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายของรัฐบาล 
     กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมาย
     ที่ เกี่ยวข้อง โดยมีเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้ เจริญก้าวหน้า      



     ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม
     และประเพณี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุข          
 
      -4- 
 
     และสิ่ งแวดล้อม และด้านการเมืองด้านการบริหาร จึงขอน าเสนอ       
     ต่อประธานสภา และสมาชิกสภาได้รับทราบนโยบายของกระผม           
     ที่มุ่ งมั่นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเทศบาล         
     ต าบลหนองม่วง ดังนี้ 

   1. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและด้านการบริหาร 
   เปู าหมายการ พัฒนาคื อ  การ พัฒนาท้ อ งถิ่ น เทศบาลหนองม่ ว ง            
   ให้ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี          
   มีศักยภาพและมาตรฐานในการให้การบริการสาธารณะ ปฏิบัติตาม      
   หน้าที่  และพันธกิจขององค์กรตลอดจนการเป็นหน่วยงานที่ เข้าถึง      
   สภาพปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี            

     1.1 ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  
     หลั กค ว าม โป ร่ ง ใ ส  หลั ก กา รมี ส่ ว น ร่ ว ม  หลั กค ว าม รั บ ผิ ดช อบ                
     และหลักความคุ้มค่า ในการบริหารจัดการเทศบาลต าหนองม่วง 
     1.2 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะ    
     ด้านวิทยาการและเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถน าความรู้มาปฏิบัติงาน  
     ในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงพัฒนา    
     เครื่องมือ เครื่องใช้  สถานที่ปฏิบัติ งาน โดยจัดซื้ อจัดหา ก่อสร้าง         
     ให้ เ พียงพอ ทันสมัย  เหมาะสม เ พ่ือการปฏิบัติ งานของเทศบาล          
     ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     1.3 พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ วิธีการให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง    
     เทศบาลกับประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ส่งเสริมการรับรู้      
     ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชน       
     ให้ เข้าถึงการเฝูาระวังตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินการ         
     ของเทศบาลได้ในทุกระดับข้ันตอน 
     1.4 พัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลด         
     ขั้นตอนการท างาน มีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรมให้ เป็นที่       
     พึงพอใจของประชาชนและถูกต้องตามกฎหมาย 
     1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม  และรับฟังความคิดเห็น       
     จากทุกภาคส่วนทั้ งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชน          
     ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และกิจการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
     1.6 ส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการศึกษาและเกิดจิตส านึก   
     ในการให้การบริการประชาชนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
     จรรยาบรรณของข้าราชการ 



     1.7 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน 
     ตามรัฐธรรมนูญ 
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     2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     เปูาหมายการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแล     
     ตนเองได้ในขั้นพ้ืนฐาน ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง     
     เท่าเทียมกัน เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ปลอดปัญหาด้านยาเสพติด 
     2.1 ส่งเสริมและด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ    
     ชีวิตแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ เด็กถูกทอดทิ้ง
     และผู้ด้อยโอกาส โดยจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ         
     อย่างทั่วถึงเป็นธรรม โดยการด าเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยง      
     กับนโยบายภาครัฐ 
     2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนที่ เทศบาลจัดตั้ ง       
     ให้เข้มแข็งสามารถด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนา 
     อาชีพและสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพ และขยายตัวมากขึ้นตลอดจน        
     ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรภาคเอกชนได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 
     2.3 จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ 
     ประชาชนตามความต้องการของประชาชน 
     2.4 ส่ง เสริมการรวมกลุ่ มออกก าลั งกาย เ พ่ือเชื่ อมความสามัคคี         
     และเพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด 
     2.5 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพ่ือเป็นเกาะปูองกันกับยาเสพติด 
     2.6 จัดตั้ งศูนย์ดูแลเด็ก สตรี  ผู้ สู งอายุและผู้ พิการที่ ด้อยโอกาส            
     อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
     2.7 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ช่องทางการตลาด
     ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
     2.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ     
     พอเพียง 
     3. ด้านการศึกษา 
     เปูาหมายคือเปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพ     
     คุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ดี  สุขภาพดี จิตใจดี      
     อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ เป็นก าลังส าคัญ    
     ในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วงสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.1 จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง    
     ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 



     3.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยยึดผู้ เรียน   
     เป็นศูนย์กลาง เน้นให้ เด็กนักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข            
     เด็กนักเรียนต้องอ่านหนังสือได้ มีพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
     กับวัย 
     3.3 ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนเทศบาล 
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     3.4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนเทศบาล   
     และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมตามาตรฐานการศึกษา 
     3.5 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง    
     เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ท าให้ครูมีคุณภาพ        
     คุณธรรม มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน 
     3.6 พัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนให้มีสถานที่       
     ออกก าลังกาย ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ให้กับ          
     ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาลและมีการจัดการแข่ งขันกีฬา             
     ตามความเหมาะสม 
     3.7 พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาลให้สวยงาม มีสิ่งแวดล้อม
     ที่ดีขึ้น เ พ่ือเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกก าลังกาย      
     ของประชาชน 
     4. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     เปูาหมายของการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพ 
     พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รักษาคุณภาพ       
     สิ่งแวดล้อมให้มีความสะดวก มีระเบียบและทัศนียภาพที่ เหมาะสม       
     สวยงาม 
     4.1 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล ให้มีเครื่องมือ    
     ที่ทันสมัยเพียงพอกับการปฏิบัติงาน มีบุคลากรเพียงพอ จัดเก็บขยะ     
     ตามซอยต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 
     4.2 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล 
     รักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะตามหลัก 3R และตามนโยบาย   
     ของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัด    
     ลพบุรี 
     4.3 รณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคโควิด 19  
     ไข้ เ ลื อ ดออก  ไ ข้ ห วั ดนก  และ โ รค อุบั ติ ใ หม่ ที่ อ า จ จะ เกิ ดขึ้ น ไ ด้              
     ในอนาคต เป็นต้น 
     4.4 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร    
     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
     4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมสร้างประชาคมต่อต้านยาเสพติดตาม      
     แนวทางของรัฐบาล 
     4.6 มีการจัดการพลังงานและกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



     5. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     เปูาหมายการพัฒนาคือให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข มีความปลอดภัย 
     ในการด ารงชีวิตและทรัพย์สิน 
     5.1 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปูองกัน 
            และบรรเทาสาธารณภัยให้ทันสมัยพร้อมใช้งานปูองกันภัยได้ตลอดเวลา 
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     5.2 จัดท าแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย สาธารณภัย เ พ่ือเตรียม         
     ความพร้อมอยู่เสมอ 
     5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
     รวมถึงด าเนินการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน   
     เพ่ือให้มีศักยภาพในการปูองกันภัยต่าง ๆ  
     5.4 ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ สนองนโยบายรัฐบาล    
     ในด้านการปูองกันยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานงานร่วม    
     กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
     6. ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     เปูาหมายของการพัฒนาคือ การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค   
     ให้ ไ ด้ ม าตรฐ าน  ครอบคลุ มทุ ก พ้ืนที่ เ พ่ื อยกระดั บคว าม เป็ นอยู่               
     อ านวยความสะดวกตามความต้องการของประชาชน เป็นฐานรองรับ 
     การขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต 
     6.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
     6.2 จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน         
     และครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
     6.3 ปรับปรุงทางระบายน้ า  และระบบระบายน้ าให้ เป็นไปอย่างมี             
     ประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     6.4 ปรับปรุงระบบและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล 
     6.5 ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ของเทศบาลให้มีความครอบคลุม    
     ทั้งพ้ืนที่ 
     7. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
     เปู าหมายการพัฒนาคื อ  เ พ่ือส่ ง เสริมและรักษา ไว้ ซึ่ ง วัฒนธรรม             
     และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
     7.1 ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
     7.2 จัดให้มีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น     
     ให้คงอยู่ตลอดไป 
     นโยบายที่กล่าวมาแล้ว จะเป็นแนวทางการด าเนินการในช่วงระยะเวลา 
     4 ปี ตามความเร่งด่วนของการแก้ปัญหา ซึ่งต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูล
     ตามความเป็นจริงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สั งคม          
     และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงระเบียบ กฎหมาย 
     และงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองม่วง นโยบายนี้พร้อมที่จะได้รับ
     การปรับปรุงตามสภาพปัญหาและความต้องการของพ่ีน้องประชาชน   



     ซึ่งก็จะพยามยามด าเนินการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยอยู่ภายใต้อ านาจ
     หน้าที่  ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ถูกต้อง และนโยบายดังกล่าว     
     จะประสบความส าเร็จ ในการน านโยบายไปสู่เปูาหมายที่ต้องการนั้น     
     ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภา         
     เทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน                
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     ร่วมถึงประชาชนได้ร่วมกันสนับสนุน แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ       
     และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดันให้ เกิดเป็นรูปธรรมเพ่ือประโยชน์สุข       
     ของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลต าบลหนองม่วง 
      กระผมขอยื น ยั น ถึ ง ค ว ามตั้ ง ใ จ  ที่ จ ะท า หน้ า ที่ ใ น ฐ านะ           
     นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง เพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชาชนด้วยความ     
     ตั้งใจจริง ให้เทศบาลต าบลหนองม่วงของเรา มีความเจริญ ก้าวหน้า    
     เกิดการพัฒนาที่ยั่ งยืนต่อเนื่อง และขอให้ เชื่อมั่นว่าผมจะท าหน้าที่         
     ให้ดีที่สุด โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง ด้วยความซื่อสัตย์       
     สุจริต  เที่ ยงธรรม และจะด าเนินการตามที่ ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้         
     โดยค านึกถึงความถูกต้อง และการบริหารงานที่ โปร่ งใส สามารถ         
     ตรวจสอบได้ และที่ส าคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการ     
     ของประชาชนเป็นส าคัญ 
      ทั้งนี้  นโยบายที่น าเสนอนั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขอ านาจหน้าที่                 
     และงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองม่วง ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุมสภา             รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น                ชุด
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดคณะกรรมการ                   
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงระเบียบ ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข่อบังคับการประชุมสภา 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
     ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
     ( 1 )  คณ ะก ร ร ม ก า รส า มั ญ  ป ร ะกอบ ด้ ว ย ส ม า ชิ ก ส ภ าท้ อ ง ถิ่ น               
     มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     (2 )  คณะกรรมกา รวิ ส ามัญ  ประกอบด้ ว ยสมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น              
     หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน   
     แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     ในการตั้ งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี        
     มีสิทธิ เสนอชื่อผู้ เป็นหรือมิได้ เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เ พ่ือให้สภา        



     เทศบาล แต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวน 
     กรรมการวิสามัญทั้งหมด 
     ข้ อ  104  คณะกร รม กา รสภ า ท้ อ ง ถิ่ น  มี หน้ า ที่ ก ร ะท า กิ จ ก า ร               
     หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ ในกิจการของสภาท้องถิ่น         
     แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
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     ข้ อ  10 5  ภ า ย ใต้ ข้ อ บั ง คั บ  103  และข้ อ  104  สภ า ท้ อ ง ถิ่ น               
     มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้ เป็นสมาชิกสภา      
     ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  ตามความจ าเป็น        
     แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
      (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด 
     (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
     (4) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกประเภทคณะกรรมการสภาท้องถิ่น                      
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เห็นว่าควรจะเป็นประเภทใด 
     และจ านวนเท่าใด โดยคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก         
     ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น  มี จ า น ว น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ส า ม ค น  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น เ จ็ ด ค น                  
     หรื อ  คณะกรรมการวิ ส ามัญ  ประกอบด้ วยสมาชิ กสภาท้ องถิ่ น             
     หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน   
     แต่ไม่เกินเจ็ดคนขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ 

(นายวิวัฒน์  หลิวทอง)  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวิวัฒน์ หลิวทอง สมาชิก      
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)  สภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น          ชุ ด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นประเภทสามัญ              โ ด ย
ประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 คน  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายปัญญา นิ่มเทียน  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

นายธนวัฒน์  สวนแก้ว  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)  1.  นายปัญญา   นิ่มเทียน     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่  1 

 2.  นายธนวัฒน์  สวนแก้ว     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่  1 



ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี   
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ เลือกประเภทคณะกรรมการสภาท้องถิ่น   

 ชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นประเภทคณะกรรมการ
 สามัญ โดยประกอบด้วยสมาชิกสภาสภาเทศบาล จ านวน 3 คน ครับ 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  11  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   -  เสียง 
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ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไปเป็นการเลือกสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ          
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงระเบียบ 

เลขานุการสภาเทศบาล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา      
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)      ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554          
     ข้อ 107  ภายใต้บังคับ ข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภา        
     ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิก      
     สภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี       
     ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
     ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ เสนอ ไม่ต้องมี        
     ผู้ รั บรอง  วรรคสองการ เสนอชื่ อ ให้ เ สนอได้ โดยไม่จ ากัดจ านวน             
     เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตาม ข้อ 12     
     มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาเทศบาล              ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้เป็น 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  คณะกรรมการสามัญ ชุดคณะตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ 1 ครับ 

นายธนกิจ  อุตะมะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายธนกิจ  อุตะมะ สมาชิก      
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)  สภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอ นายภัทรชัย ดีเจริญ สมาชิกสภาฯ      เ ข ต 

1 เป็นคณะกรรมการสามัญ ชุดคณะตรวจรายงานการประชุม      ท่าน
ที่ 1 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นางจเร  รอดเสถียร  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นายทรัพย์  เรืองจันทร์  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)  1.  นางจเร       รอดเสถียร   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่  2 

 2.  นายทรัพย์  เรืองจันทร์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่  2 



ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เห็นควรให้ นายภัทรชัย ดีเจริญ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
     สามัญ ชุดคณะตรวจรายงานการประชุมท่านที่ 1 ครับ 

มติที่ประชุมสภา    เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -    เสียง 
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ประธานสภาเทศบาล              ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้เป็น 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  คณะกรรมการสามัญ ชุดคณะตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ 2 ครับ 

นายวิวัฒน์  หลิวทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพผมนายวิวัฒน์  หลิวทอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอนายอาราม บุญพาสุข สมาชิกสภา

 เขต 2 เป็นคณะกรรมการสามัญ ชุดคณะตรวจรายงานการประชุม     ท่าน
ที่ 2 ครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นานธนกิจ  อุตะมะ  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นายภัทรชัย  ดีเจริญ  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)  1.  นานธนกิจ    อุตะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ     เขตเลือกตั้งที่  2 

 2.  นายภัทรชัย  ดีเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ     เขตเลือกตั้งที่  1 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เห็นควรให้นายอาราม บุญพาสุข สมาชิกสภา เขต 2 เป็นคณะกรรมการ    

 สามัญ ชุดคณะตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ 2 ครับ   

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล              ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้เป็น 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  คณะกรรมการสามัญ ชุดคณะตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ 3 ครับ 

นายหอมหวล  เรืองเวหา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพผมนายหอมหวล  เรืองเวหา 



(สมาชิกสภาฯ เขต 2)   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอนายปัญญา นิ่มเทียน สมาชิก      
            สภาเทศบาลฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการสามัญ ชุดคณะตรวจรายงาน
  การประชุม ท่านที่ 3 ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายวิวัฒน์  หลิวทอง  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
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นางจเร  รอดเสถียร  รับรอง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)  1.  นายวิวัฒน์  หลิวทอง      สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เขตเลือกตั้งที่  2 

 2.  นางจเร     รอดเสถียร     สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เขตเลือกตั้งที่  2 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   เห็นควรให้นายปัญญา นิ่มเทียน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะ

            กรรมการสามัญ ชุดคณะตรวจรายงานการประชุม ท่านที่ 3 ครับ 

มติที่ประชุมสภา    เห็นชอบ   11  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอให้เลขาฯ แจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญชุดคณะกรรมการ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ตรวจรายงานการประชุม ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล   ผลการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญชุดคณะกรรมการ 
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)                  ชุดตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 ท่าน      
     ท่านที่ 1 นายภัทรชัย   ดีเจริญ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
     ท่านที่ 2 นายอาราม    บุญพาสุข     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
     ท่านที่ 3 นายนายปัญญา นิ่มเทียน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

ที่ประชุม    รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ ครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอแจ้งเรื่องแต่งตั้ งรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี          



     และเลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง เ พ่ือให้การบริหาร        
     ราชการของเทศบาลต าบลหนองม่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
     มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สู งสุด  อาศัยอ านาจตามความ         
     ในมาตรา 48 อัฏฐ และมาตร 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
     พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562นายกเทศมนตรี           
     ต าบลหนองม่วง จึงแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
     และเลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง ดังนี้ 
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     1.   นาย อุทัย   โฉมไสว      ด า รงต าแหน่ งรองนายกเทศมนตรี               
     ต าบลหนองม่วง  คนที ่1 
     2.  นายไพโรจน์  เอ่ียมนิ่ม  ด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี            
     ต าบลหนองม่วง  คนที ่2    
     3.  นายสุวัฒน์  เศรษฐหิรัญ     ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
     ต าบลหนองม่วง 
     4.  นายชูเดช  กีระกิตติวาทย์  ด ารงต าแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี
     ต าบลหนองม่วง 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  11  พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป 
     จึงขอแจ้งให้ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
     ได้รับทราบ ขอบคุณครับ            

ที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ ครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

พ.ต.อ. สมคเน ศรีนาราง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านรองประธานสภาเทศบาลฯ            ( 
ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธร ฯ )  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ ท่านรองนายกเทศมนตรี
     ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
     ก่อน อ่ืน กระผม พ.ต .อ .สมคเน ศรีนาราง  ในนามผู้ ก ากับสถานี            
     ต ารวจภูธรหนองม่วง ในฐานะตัวแทนต ารวจภูธรหนองม่วง ขอแสดง    
     ความยินดี กับท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้ปริหาร 
     และสมาชิกสภาทุกท่าน  ที่ได้รับความไว้วางใจ จากพ่ีน้องประชาชน     
     ชาวต าบลหนองม่ ว ง  ให้ เ ข้ ามาบริ หารงานและน าพาประชาชน            
     ชาวต าบลหนองม่วง ในเขตเทศบาลไปสู่ความเจริญ และความสงบสุข    
     ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายไว้ ผมในนามตัวแทนต ารวจ ขอให้ค ายืนยันว่า
     ข้าราชการต ารวจจะร่วมในการขับเคลื่อนการท างาน เพ่ือให้ท่านน าพา  
     ความเจริญและความสงบสุขมาสู่ชาวต าบลหนองม่วง ตามที่ท่าน          
     ได้แถลงนโยบายไว้อย่างเต็มก าลังความสามารถ 



     ผมมีเรื่องอยากน าเรียนและเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ สามเรื่องดังนี้ครับ             
     เรื่องแรก ก่อนหน้านั้นทางสถานีต ารวจภูธรหนองม่วง ได้ร่วมกับอ าเภอ
     หนองม่วง แขวงการทาง สาธารณสุข และเจ้าภาพหลักคือเทศบาล      
     ต าบลหนองม่วง ได้ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการจัดการการค้าในตลาด      
     เ พ่ือให้ เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัยในการจราจร จนถึงวันนี้         
     ด้วยความร่วมจากทุกฝุาย จะเห็นได้ว่าเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
     ในการว่ างสินค้าตลอดจนการจราจรภายในตลาดดีขึ้นตามล าดับ           
     ผมเชื่อมั่นว่าต่อจากนี้จะต้องดีขึ้นอีกจนเป็นที่น่าพอใจครับ   
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     เรื่องที่สอง ผมมีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่จะให้ทุกท่านได้ดู ซึ่งเป็นภาพ 
     จากโทรศัพท์มือถือของผมครับ ภาพที่ 1 ภาพบริเวณสี่แยกหนองม่วง     
     ออกจากตลาดไปทางโคกเจริญ ภาพที่  2 เป็นภาพบริเวณดงดินแดง     
     ที่ จ ะ ไปทาง โคก เจ ริญและตาก ฟูา  ภ าพที่  3  บริ เ วณดงดิ นแดง             
     ที่จะย้อนกลับเข้าในเมืองที่จะมาเจอกับถนนพหลโยธิน ภาพที่ 4 มาจาก
     ทางยางโทน (บริเวณปูอมต ารวจ) ที่จะมาสี่แยกหนองม่วง ภาพที่ 5    
     จากตลาดที่ จะไปโคก เจริญ ภาพที่  6 จากบ้านหมี่ จะไปยางโทน           
     ที่ อยากจะน า เ รี ยนทุ กท่ านคื อว่ า ได้ เ กิ ดคดี ลั กลอบขนยา เสพติ ด              
     จ านวนมาก ผมได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วพบว่ากล้องเสียทั้งหมด 
     จึงท าให้พยานหลักฐานที่ จะน ามาสืบสวนต่อขาดตอนไป คดีที่  2          
     ได้ เกิด อุบัติ เหตุ เกิดขึ้น  และมีการโต้ เถียงกันระหว่างคู่กรณีท า ให้         
     ยากต่อการพิจารณาคดี  ผมจึ งสั่ ง ให้มีการตรวจสอบกล้องทั้ งหมด        
     พบว่ากล้องตั้งแต่สี่แยกหนองม่วง ตรงกลางตลาด สะพานลอยหน้าวัด   
     หนองม่วง ตลอดจนไปถึงตู้บ่อทอง เสียทั้ งหมด ที่ ใช้ ได้มีแค่  2 จุด       
     จุดที่ 1 สี่แยกยางโทนที่จะไปโคกเจริญและสระโบสถ์ จุดที่ 2 ตรงหน้า   
     ตู้ยามต าบลชอนสารเดชก่อนเทศกาลสงกรานต์ผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 
     ผมได้ติดตั้งกล้องจ านวน 3 จุด โดยจุดที่ 1 แยกหนองม่วง 5 ตัว จุดที่ 2 
     บริเวณตู้ยามบ่อทอง จ านวน 4 ตัว และจุดที่ 3 บริเวณดงดินแดง 3 ตัว 
     ซึ่งทั้งสามจุดสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือได้ และหากเกิดอุบัติ เหตุรถ       
     หลบหนีก็จะสามารถดูได้จากกล้องเหล่านี้  ส าหรับบริเวณดงดินแดง      
     ที่จะออกไปทางโคกเจริญ เป็นสถานที่เปลี่ยวหากเกิดเหตุก็จะสามารถ    
     ตรวจสอบเหตุที่เกิดจากกล้องได้เช่นกัน จากที่กล่าวมาอาจจะมีปัญหา   
     เรื่องงบประมาณ ผมเองได้ใช้งบประมาณส่วนตัวบางส่วน ต่อมามีพ่ีน้อง
     ประชาชนที่เห็นประโยชน์ดังกล่าวได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม
     ด้วย ภายหลังจากติดกล้องดังกล่าวแล้ว ต่อมาได้ เกิดคดีฆาตกรรม         
     ภายในพ้ืนที่ขึ้น ทางต ารวจได้ใช้วิธีแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด   
     ดังกล่าวจึงรู้ว่าคนร้ายยังไม่ได้ออกจากพ้ืนที่ ผมจึงสั่งให้ต ารวจจราจร    
     ในพ้ืนที่สกัดจับคนร้าย และได้พบรถต้องสงสัยซึ่งทะเบียนรถตรงกับรถ  
     คนร้าย ท าให้ต ารวจสามารถจับกุมคนร้ายได้ในที่สุด ล่าสุดเกิดคดี       



     รถชนท้ายโดยส่วนมากคนมักมองว่ารถที่ชนท้ายเป็นฝุายผิด หลังจาก    
     ตรวจสอบกล้องแล้วพบว่า คันที่ โดนชนท้ายเป็นฝุายผิดเนื่ องจาก         
     กลับรถกะทันหันที่ผมน าเรียนมาทั้งหมดนี้ เนื่ องจากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้    
     เ ป็ นประ โยชน์ ต่ อชุ มชน  และจุ ดที่ ยั ง เ ป็ นจุ ดที่ อ ย ากจะร้ อ งขอ              
     ให้ท่านพิจารณา จุดที่ 1 สะพานทางข้ามท่ีมีอยู่เดิมกล้องเสียอยู่  จุดที่ 2                 
     ตรงบริ เวณกลับรถกลางตลาด ซึ่ งจุดนี้ เป็นจุดส าคัญเราจะสามารถ       
     ตรวจสอบเส้นทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุอุบัติเหตุ อาชญากรรม ตลอดจน  
     ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน และช่วยลด 
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     การมั่ วสุมของกลุ่มวัยรุ่น  ที่ผ่ านมาเราได้ด า เนินการหลายจุดแล้ ว          
     สิ่งที่อยากจะด าเนินการต่อก็คือทุกจุดเมื่อเชื่อมโยงกันแล้วผมอยากจะตั้ง
     เป็ นศูนย์ ไว้ ที่ ห้ อ งศูนย์ วิทยุ สื่ อสาร  ซึ่ ง เ ราจะสามารถตรวจสอบ            
     ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ เ พ่ือความสงบสุข           
     ของพ่ีน้องประชาชน จึงอยากน าเรียนให้ท่านพิจารณา 2 จุดนี้ ครับ 
     เรื่องที่สาม ตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของโรค โควิด - 19    
     มีค ว ามรุ่ นแ ร ง  ผมต้ อ งขอขอบคุณทาง เทศบาล  ที่ ใ ห้ ใ ช้ อ าคาร              
     เอนกประสงค์ในการใช้ เป็นสถานที่กักตัว ( state quarantine)           
     ซึ่งวันนี้ผมได้น าเจ้าหน้าที่ต ารวจมาท าความสะอาด และจะขอเตียง     
     จากทางจังหวัด ซึ่ งเป็นการร่วมมือของทางอ าเภอ เทศบาลต าบล         
     หนองม่วง สาธารณสุข และสถานีต ารวจภูธรหนองม่วง สุดท้ายนี้         
     ผมขอใช้ที่ประชุมแห่งนี้กล่าวความรู้สึกแสดงความยินดี และน าเรียน    
     ปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งผมเองก็พ่ึงมาอยู่ได้ 3 เดือน ผมต้องขอขอบคุณ
     ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน        
     ตลอดจนคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองม่วง ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ต้องขอขอบคุณท่าน พ.ต.อ.สมคเน ศรีนาราง ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธร ฯ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ได้มาให้ความรู้แก่ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารครับ มีสมาชิกท่าน

ใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กรรมชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ถึง
เจ้าหน้าที ่ที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้              และขอปิดประชุม 
ครับ 

ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 

    

(ลงชื่อ)       พีรพงศ์  เหลืองอร่าม ผู้บันทึก 
(นายพีรพงศ ์ เหลืองอร่าม) 

เลขานุการสภาเทศบาล 



 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่......................................... 

 

(ลงชื่อ)     อาราม  บุญพาสุข    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายอาราม  บุญพาสุข ) 
 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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(ลงชื่อ)  ภัทรชัย  ดีเจริญ   
(นายภัทรชัย  ดีเจริญ) 

        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)    ปัญญา  นิ่มเทียน 
(นายปัญญา  นิ่มเทียน ) 

     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ     
สมัยที่  1 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่   4  มิถุนายน  2564 

 

(ลงชื่อ)   สมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม    
 (นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 



 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
วันศุกร์ที่  4  มิถุนายน  2564 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
-------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายสมคิด     ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายวิวัฒน ์   หลิวทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายพีรพงศ์   เหลืองอร่าม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
4. นายภัทรชัย   ดีเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
5. นายปัญญา   นิ่มเทียน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
6. นายธนวัฒน์   สวนแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  7. นายกิตติพันธ์   พุ่มพวง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
  8. นายอาราม   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  9. นายหอมหวล   เรืองเวหา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
  10. นายทรัพย์   เรืองจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  11. นายธนกิจ   อุตะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  12. นางจเร   รอดเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.นายกิติศักดิ์              วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรี 
  2. นายอุทัย   โฉมไสว   รองนายกเทศมนตรี 
  3. นายไพโรจน์   เอ่ียมนิ่ม   รองนายกเทศมนตรี 
  4. นายสุวัฒน์   เศรษฐหิรัญ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  5. นายชูเดช   กีระกิตติวาทย์  เลขานายกเทศมนตรี 

6. นายจ านงค์   เรืองเกษม  ปลัดเทศบาล 
  7.  นายวิเชษฐ ์   จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล  
  8.  นางสาวศศิชา  สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  9.  นายชัยภาดิษฐ์  โฉมไสว   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  10.  นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  11.  นางวันทนา   ละม่อม   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ  
         กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

         12.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
 13. นางสาวนันทกา  หาญธงชัย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 14. นางวรรณา   มากยก   หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ 
 15. นายนิคม   ทองดี   นิติกรช านาญการ 

          16. นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  17. นายเชาวฤทธิ์  มหิเมือง   นักทรัพยากรบุคคลฯ 
  18. น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  19. นายพยงค์   เลิศพงษ์วรพันธ์  กรรมการชุมชนที่ 2  
  20. นางสมใจ   ฟักเงิน   กรรมการชุมชนที่ 6   
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พิธีก่อนเริ่มประชุม   นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง            
น าคณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ           
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ   

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญ เลขาฯ รายงานมีสมาชิกท่านใด ขาด ลาบ้าง ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)     

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภาฯ มาครบครับ     
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)   

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง           
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)        คราวที่แล้ว 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้ระบุเลขหน้าและระบุบรรทัด 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  เพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม ถ้าไม่มี     
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)         ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) พ.ศ. 2564  ส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ 

เรื่ อง  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
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 เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย          
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 เหตุผล 
 เนื่องจาก ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ เดิมช ารุด และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน           

จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์
โรงงาน โดยการ โอนงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ            
พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพิ่ม  
         ส านักปลัดเทศบาล 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
          งานบริหารทั่วไป (00111) 
         งบลงทุน  
          หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
          ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 
     พัดลมระบายอากาศ (เงินอุดหนุนทั่วไป)  จ านวน 8,000 บาท 
      (ตั้งไว้   -   บาท   คงเหลือ   -    บาท) 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ จ านวน 4 ตัว โดยมี 
     รายละเอียด ดังนี้ 
         1. เป็นพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง  
         2. ขนาด 8 นิ้ว 
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติ         
     ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22  
     มิถุนายน 2552 จัดซื้ อ ในราคาท้องตลาดหรือราคาที่ เคยจัดซื้ อ          
     อย่างประหยัด เ พ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้ ในการปฏิบัติ งาน สามารถเพ่ิม         
     ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
      - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (อ้างถึง : หนังสือ
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 
     พฤษภาคม 2562) 
 

     พัดลมติดผนัง (เงินอุดหนุนทั่วไป)  จ านวน 12,000 บาท 
      (ตั้งไว้    -    บาท   คงเหลือ    -     บาท) 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 4 ตัว โดยมีรายละเอียด    
     ดังนี้ 
        1. เป็นพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 
         2. ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ 
         3. สามารถเลือกปรับส่ายซ้าย - ขวา ได้ 90 องศา 
     4. มาตรฐานการประหยัดไฟเบอร์ 5 
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     - เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติ         
     ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22  
     มิถุนายน 2552 จัดซื้ อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่ เคยจัดซื้ อ           
     อย่างประหยัด เ พ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้ ในการปฏิบัติ งาน สามารถเพ่ิม        
     ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
      - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (อ้างถึง : หนังสือ
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  
     พฤษภาคม 2562) 
 

     โต๊ะท างานเหล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)  จ านวน 12,000 บาท 
     (ตั้งไว้    -    บาท   คงเหลือ    -     บาท) 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัว โดยมีรายละเอียด 
     ดังนี้ 
        1. เป็นโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 
      2. มีกุญแจล็อคลิ้นชัก 
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติ       
     ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22  
     มิถุนายน 2552 จัดซื้ อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่ เคยจัดซื้ อ         
     อย่างประหยัด เ พ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้ ในการปฏิบัติ งาน สามารถเพ่ิม        
     ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
      - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (อ้างถึง : หนังสือ
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 22 
     พฤษภาคม 2562) 
           ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์การเกษตร (410400) 
      เครื่องสูบน้ า (เงินรายได้) จ านวน 17,800 บาท 
     (ตั้งไว้    -    บาท   คงเหลือ    -     บาท) 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด 
     ดังนี้ 
        1. สบูน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 
         2. เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟูา 
         3. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว้ (75 มิลลิเมตร) 
         4. สบูน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด 
         5. ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 
         6. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟูาต้องมีครบชุด  
         พร้อมที่จะใช้งานได้ 
     - รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ     
       เดือนธันวาคม 2563 
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     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (อ้างถึง : หนังสือ
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  
     พฤษภาคม 2562) 

     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์โรงงาน (411000) 
     เครื่องปั้มน้ า (เงินอุดหนุนทั่วไป)  จ านวน 8,000 บาท 
     (ตั้งไว้    -    บาท   คงเหลือ    -     บาท) 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ า จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด 
     ดังนี้ 
        1. สามารถปั้มน้ าได้อัตโนมัติ 
         2. ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 300 วัตต ์
     3. ทนแรงดันได้สูง 
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติ         
     ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22  
     มิถุนายน 2552 จัดซื้ อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่ เคยจัดซื้ อ           
     อย่างประหยัด เ พ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้ ในการปฏิบัติ งาน สามารถเพ่ิม        
     ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
      - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (อ้างถึง : หนังสือ
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 
     พฤษภาคม 2562) 
        โอนลด 
      ส านักปลัดเทศบาล 
     แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
      งานบริหารทั่วไป (00111) 
     งบด าเนินงาน (530000) 
      หมวดค่าใช้สอย (531000) 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ 
     (320300) 
      - โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (เงินรายได้)  จ านวน  17,800.- บาท 
      (ตั้งไว้  25,000.- บาท   คงเหลือ 25,000.- บาท) 
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
      งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
     งบเงินอุดหนุน (560000) 
      หมวดเงินอุดหนุน (561000) 
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) 
        อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ส านักปลัด)     
     (เงินอุดหนุนทั่วไป)  จ านวน  40,000.- บาท 
      (ตั้งไว้  40,000.- บาท   คงเหลือ 40,000.- บาท) 
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    รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  57,800.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย                
     บาทถ้วน) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
     เพ่ือพิจารณาต่อไป     

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
     พ.ศ. 2564  ส านักปลัดฯ 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์   ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ 

เรื่อง ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ วยวิธีการงบประมาณของ           
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข   
     เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง        
     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ          
     เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา  
         ท้องถิ่น 
     เหตุผล 
     เนื่องจาก มีรายการซึ่งค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
     จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

     ข้อความเดิม    
         ส านักปลัดเทศบาล 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
          งานบริหารทั่วไป (00111) 
         งบลงทุน  
          หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
          ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ไฟฟูาวิทยุ (410600) 
         ชุดล าโพงพร้อมไมค์  จ านวน  15,000 บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดล าโพงพร้อมไมค์จ านวน 1 ชุด 
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     โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1. ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบมีล้อลากจูง  
      2. ก าลังขับ 40 วัตต์    
      3. ดอกล าโพงขนาด 8 นิ้ว   
      4. มีช่องสัญญาณส าหรับเชื่อมต่อเครื่องเล่น CD Player   
      5. มาพร้อมแบตเตอรี่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ในตัว   
      6. มาพร้อมไมโครโฟนไร้สายแบบคู่ รับสัญญาณได้ไม่เกิน 5 เมตร  
      7. มีระบบเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธในตัว รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด  
      8. มีช่องเชื่อมต่อ USBWireless ส าหรับใช้งานร่วมกับไมค์ลอย 
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม       
     หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
     2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อให้
     พนักงานมีครุภัณฑ์ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานสามารถเ พ่ิมประสิทธิภาพ             
     ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น 
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3842 
     ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
      - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง             
     ( ครั้งที ่2/2563)  แบบ ผ03 หน้าที่ 1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
     ข้อความใหม่ 
         ส านักปลัดเทศบาล 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
          งานบริหารทั่วไป (00111) 
         งบลงทุน  
         หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
          ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ไฟฟูาวิทยุ (410600) 
          ชุดล าโพงพร้อมไมค์  จ านวน  15,000 บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดล าโพงพร้อมไมค์ จ านวน 1 ชุด  
     โดยมีรายละเอียด ดังนี้      
     1. ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบมีล้อลากจูง  
      2. ก าลังขับไม่น้อยกว่า 40 วัตต์    
      3. ดอกล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว   
      4.มีช่องสัญญาณส าหรับเชื่อมต่อเครื่องเล่น CD Player   
      5. มาพร้อมแบตเตอรี่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ในตัว   
      6. มาพร้อมไมโครโฟนไร้สายแบบคู่  
      7 .มีระบบเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธในตัว รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด  
      8. มีช่องเชื่อมต่อ USBWireless ส าหรับใช้งานร่วมกับไมค์ลอย  
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     - เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบั ติ             
     ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22        
     มิ ถุ นายน 2552 จั ดซื้ อในราคาท้ องตลาดหรื อราคาที่ เคยจั ดซื้ อ                 
     อย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม  
     ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนของพนักงาน   
     เทศบาลให้ดีขึ้น 
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3842 
     ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
      - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง        
     (ครั้งที่2/2563) แบบ ผ03 หน้าที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  
     เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  การ พิจา รณาอนุมั ติ เ ปลี่ ยนแปลงค า ชี้ แ จ ง งบประมาณรายจ่ า ย             
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่ อง พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตกู้ เงิน  เพื่ อ เป็น เงินทุน        
     หมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วง จากธนาคาร
     เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองม่วง   

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตกู้เงิน เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน             
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วง จากธนาคารเพ่ือการ            
     เกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองม่วง ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
     ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง              
     ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบอนุญาตกู้ เงินเบิกเกินบัญชี  เพ่ือเป็น       
     เ งินทุนหมุน เวี ยนของสถานธนานุบาล เทศบาลต าบลหนองม่ ว ง            
     จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองม่วง 
     หลักการ 
     ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ในการกู้เงิน            
     เบิกเกินบัญชีเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนรับจ าน าในกิจการสถานธนานุบาล     
     จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองม่วง      
     ในวงเงินจ านวน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
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     เหตุผล 
     เพ่ือจัดหาเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการสถานธนานุบาล บรรเทาความ  
     เดื อดร้ อนของประชาชน ในภาวะ เศรษฐกิจฝื ด เคืองค่ าครองชีพ             
     ของประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อความต้องการ
     ของประชาชน หากเงินทุนหมุนเวียนขาดมือจะเป็นเหตุให้การรับจ าน า 
       ต้ องสะดุ ดหยุ ดลง  ไม่ ส ามารถช่ ว ย เหลื อประชาชนที่ เ ดื อดร้ อน             
     ในด้านการเงินได้ และท าให้ภาวะการเงินของสถานธนานุบาลขาด        
     สภาพคล่องเป็นเหตุท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ มีภาพพจน์         
     ที่ ไม่ดีต่อสถานธนานุบาล  ในการกู้ เ งิน เบิก เกินบัญชี  เ พ่ือเป็นทุน          
     ห มุ น เ วี ย น ค รั้ ง นี้  เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง                    
     มหาดไทยที่  มท๐๘๐๘.๓/ว 0288 ลงวันที่  ๑6 มกราคม ๒๕62                                                   
     เรื่ องหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาการขอกู้ เ งินขององค์การบริหาร            
     ส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา  โดยมีข้อมูลในการขอกู้เงิน ดังนี้ 
     1. เหตุผลความจ าเป็นในการขอกู้ คือการเปลี่ยนสัญญาใหม่ (สัญญา    
     เดิมประเภทเงินกู้เครดิตเปลี่ยนเป็นเงินเบิกเกินบัญชี) 
     2. สถานบันการเงินและสาขาที่ขอกู้  คือธนาคารเ พ่ือการเกษตร         
     และสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองม่วง 
     3. ประเภทของสัญญาและวงเงินที่ขอกู้  คือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี     
     (OD.) วงเงิน 20,000,000.-บาท 
     4. อัตราค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย คืออัตราดอกเบี้ย ๒.๙๕% ต่อปี  
     (MOR-๓.๓% ปัจจุบันประกาศของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
     การเกษตร MOR เท่ากับ ๖.๒๕% ต่อปี) 
     5. เงื่อนไขการช าระหนี้  คือสัญญา ๓ ปี  ทบทวนวงเงินรายปี 
     6. การค้ าประกันเงินกู ้ คือค้ าประกันด้วยบุคคล  โดยมีผู้ค้ าประกัน คือ  
         6.1 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี      
           ต าบลหนองม่วง 
          6.2  นายจ านงค์  เรืองเกษม ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลหนองม่วง 
          6.3  นางสาวนันทกา  หาญธงชัย ต าแหน่ง ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
     ๗ .  ส ถิ ติ รั บ จ า น า  - ไ ถ่ ถ อน  แ ล ะ ร า ย ไ ด้ ข อ ง ส ถ า น ธ น า นุ บ า ล                 
     ย้อนหลัง ๓ ปี  คือ 
     ปีงบประมาณ 2561 สถิติรับจ าน า/จ านวน 15,223 ราย/จ านวนเงิน 
     270,941,900 บาท สถิติไถ่ถอน/ จ านวน 14 ,960 ราย /จ านวนเงิน 
     268,527,300 บาท รายได้/ดอกเบี้ยรับจ าน า 9,429,703.26 บาท 
     ก าไรทรัพย์หลุดจ าน า 719,975 บาท 

     ปีงบประมาณ 2562 สถิติรับจ าน า/จ านวน 15,283 ราย/จ านวนเงิน 
     275,463,900 บาท สถิติไถ่ถอน/ จ านวน 14 ,777 ราย /จ านวนเงิน 
     267,238,000 บาท รายได้/ดอกเบี้ยรับจ าน า 8,840,957.50 บาท 
     ก าไรทรัพย์หลุดจ าน า 1,233,330 บาท 
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     ปีงบประมาณ 2563 สถิติรับจ าน า/จ านวน 13,035 ราย/จ านวนเงิน 
     242,191,900 บาท สถิติไถ่ถอน/ จ านวน 13,892 ราย /จ านวนเงิน 
     252,242,900 บาท รายได้/ดอกเบี้ยรับจ าน า 8,212,917.20 บาท 
     ก าไรทรัพย์หลุดจ าน า 1,033,110 บาท 
     ๘. ข้อมูลทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ (Stock) ในวันที่จัดท าค าขอกู้เสนอ     
     ต่อนายกเทศมนตรี  หรือนายกเมืองพัทยา คือ (ยอดเมื่ อวันที่  ๑๙              
     พฤษภาคม ๒๕๖๔)จ านวน ๒,๙๗๙ ราย จ านวนเงิน ๖๐,๕๑๒,๑๐ บาท 
     9. เงินสดคงเหลือ  คือ (ยอดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  
          9.1 เงินสดคงเหลือ ๑๑๖,๑๐๐.๙๖.-บาท 
          9.2 เงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์  
           จ านวน ๑,๔๖๔.๙1 บาท     
          9.3 เงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
           ประเภท ออมทรัพย์  จ านวน ๔,๙๗๓.๗๑.-บาท   
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๕๓๙.๕๘.-บาท 
     10.  ภาระหนี้สินค้างช าระ คือ (ยอดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
           ๑0.1  สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี (OD.) ธนาคารออมสิน  
     วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท จ านวนเงินที่  
     ใช้ไปแล้ว -๒๗,๙๘๐,๔๔๖.๕๘.-บาท คงเหลือ ๒,๐๑๙,๕๕๓.๔๒.-บาท 
           10.2  สัญญาเงินกู้ (Loan) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์         
     การเกษตร สัญญาเลขท่ี๘๐๐๒๘๖๓๐๙๕๑๓  
     วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท จ านวนเงินที่ใช้ไปแล้ว - บาท   
     (ใกล้หมดอายุ โดยครบก าหนดสัญญา วันที่ 30 กันยายน 2564)   
     11.  การลงนามในสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีที่ขอกู้ครั้งนี้จะด าเนินการ 
     ต่อเมื่อสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๙๘๐,๔๔๖.๕๘.-บาทเงินกู้ (Loan) 
            ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
     สัญญาเลขท่ี ๘๐๐๒๘๖๓๐๙๕๑๓ ครบก าหนดสัญญาแล้ว  
     จึงเรียนมาเพ่ือน าญัตตินี้เสนอขอรับความเห็นชอบอนุญาตกู้เงินเบิกเกิน
     บัญชีจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองม่วง 
     แล้วจึงเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตกู้เงินเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
     ของสถานธนานุบาล เทศบาลต าบลหนองม่ ว ง  จากธนาคาร เ พ่ือ            
     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองม่วง  

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง        
     เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง     
     ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบพิจารณาเสนอรายชื่ อสมาชิกสภา         
     เทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 
     หนองม่วง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาของ         
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)     
     พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา     
     ท้องถิ่น ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก     
     จ านวนสามคน และกรรมการตาม ข้อ 8(3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง    
     คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

     เหตุผล 
     เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
     และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้ ง        
     ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  เรื่ อง ก าหนดให้มีการ         
     เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
     พ.ศ. 2564 จึงเป็นผลให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี      
     พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระตามมาตรา 11 แห่ง
     พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น     
     พ.ศ. 2562 และเทศบาลต าบลหนองม่วง ได้ด า เนินการเลือกตั้ ง         
     นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 
     เสร็จ เรียบร้อยแล้ว  และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ ง           
     เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วงและสมาชิกสภา    
     เทศบาลต าบลหนองม่วง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 
      ดังนั้น เ พ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย      
     การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548      
     จึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล     
     จ านวน 3 คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง  
 
ประธานสภาเทศบาล ฯ            ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาทีเ่ห็นสมควร 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง ท่านที่ 1 ครับ 
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นายธนกิจ  อุตะมะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายธนกิจ  อุตะมะ สมาชิก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2 )   สภาเทศบาล เขตฯ 2 ขอเสนอ นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม สมาชิกสภา    
     เทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
     ท่านที่ 1 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายหอมหวล  เรืองเวหา  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นายวิวัฒน์  หลิวทอง  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1. นายหอมหวล  เรืองเวหา   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
  2. นายวิวัฒน์      หลิวทอง    สมาชิกสภาฯ เขต 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เห็นควรให้ นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม สมาชิกสภาฯ เขต 1  
     เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ต าบลหนองม่วง ท่านที่ 1 ครับ  

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาที่เห็นสมควร 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง ท่านที่ 2 ครับ 

นายปัญญา  นิ่มเที่ยน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายปัญญา นิ่มเทียน สมาชิก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1 )   สภาเทศบาล เขตฯ 1 ขอเสนอ นายวิวัฒน์  หลิวทอง สมาชิกสภา       
     เทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
     ท่านที่ 2 ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายธนกิจ  อุตะมะ  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นายธนวัฒน์  สวนแก้ว  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
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ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1. นายธนกิจ     อุตะมะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2 
  2. นายธนวัฒน์  สวนแก้ว     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เห็นควรให้ นายนายวิวัฒน์  หลิวทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   
     เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ต าบลหนองม่วง ท่านที่ 2 ครับ  

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาที่เห็นสมควร 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง ท่านที่ 3 ครับ 

นายวิวัฒน์  หลิวทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวิวัฒน์ หลิวทอง สมาชิก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2 )   สภาเทศบาล เขตฯ 2 ขอเสนอ นายธนวัฒน์ สวนแก้ว สมาชิกสภา       
     เทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
     ท่านที่ 3 ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายภัทรชัย  ดีเจริญ  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

นายปัญญา  นิ่มเที่ยน  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1. นายภัทรชัย    ดีเจริญ       สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  2. นายปัญญา     นิ่มเทียน    สมาชิกสภาฯ  เขต 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เห็นควรให้ นายธนวัฒน์ สวนแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต 1  
     เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ต าบลหนองม่วง ท่านที่ 3 ครับ  

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอให้เลขาฯ แจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  หนองม่วง ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล   ผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายพีรพงศ ์เหลืองอร่าม)                  จ านวน 3 ท่าน   
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     ท่านที่ 1 นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เขต  1 
     ท่านที่ 2 นายวิวัฒน์    หลิวทอง     สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เขต  2 
     ท่านที่ 3 นายธนวัฒน์  สวนแก้ว      สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1  

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
     เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง  
     ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบพิจารณาเสนอรายชื่ อสมาชิกสภา        
     เทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
     แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  3  คน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาของ         
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)     
     พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ            
     ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิก     
     สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน และกรรมการตาม         
     ข้อ 28 (1) ให้มีวาระอยู่ ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ              
     การคัดเลือกอีกก็ได้ 
     เหตุผล 
     เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา    
     และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้ ง       
     ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  เรื่ อง ก าหนดให้มีการ         
     เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
     พ.ศ. 2564 จึงเป็นผลให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี        
     พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระตามมาตรา 11 แห่ ง
     พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น     
     พ.ศ. 2562 และเทศบาลต าบลหนองม่วง ได้ด า เนินการเลือกตั้ ง         
     นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 
     เสร็จ เรียบร้อยแล้ว  และได้มีประกาศคณะกรรมการการเ ลือกตั้ ง           
     เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วงและสมาชิกสภา    
     เทศบาลต าบลหนองม่วง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 
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     ดั งนั้ น  เ พ่ื อ เป็ น ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการ              
     จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  พ .ศ .  2548          
     จึงขอให้ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เ ท ศ บ า ล พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก ส ม า ชิ ก ส ภ า              
     เทศบาล จ านวน  3  คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   จึงเสนอญัตตเิพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงได้พิจารณาต่อไปครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่น ท่านที่ 1 ครับ 

นายภัทรชัย  ดีเจริญ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพผมนายภัทรชัย  ดีเจรญิ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1)   สมาชิกสภาเทศบาล เขตฯ 1 ขอเสนอนายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม          
     เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     ท่านที่ 1  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายทรัพย์  เรืองจันทร์  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นายวิวัฒน์  หลิวทอง  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1. นายทรัพย์      เรืองจันทร์      สมาชิกสภาฯ เขต 2 
  2. นายวิวัฒน์      หลิวทอง        สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ที่ประชุม เห็นควรให้นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
     เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 1  

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่น ท่านที่ 2 ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่น ท่านที่ 2 ครับ 

นายธนวัฒน์  สวนแก้ว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพผมนายนายธนวัฒน์  สวนแก้ว 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1)   สมาชิ กสภาเทศบาล  เขตฯ 1  ขอ เสนอนายทรัพย์   เ รื องจันทร์             
     เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
     ท่านที่ 2 ครับ  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายธนกิจ  อุตะมะ  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นายวิวัฒน์  หลิวทอง  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1. นายธนกิจ     อุตะมะ       สมาชิกสภาฯ เขต 2 
  2. นายวิวัฒน์      หลิวทอง         สมาชิกสภาฯ เขต 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกทา่นอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ              
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ที่ประชุม เห็นควรให้นายทรัพย์  เรืองจันทร์ สมาชิกสภาฯ เขต 2  
     เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 2  

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่น ท่านที่ 3 ครับ 

นางจเร รอดเสถียร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางจเร  รอดเสถียร 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)   สมาชิกสภาเทศบาล เขตฯ 2 ขอเสนอนาย หอมหวล  เรือง เวหา             
     เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
     ท่านที่ 3 ครับ  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายภัทรชัย  ดีเจริญ  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
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นายอาราม  บุญพาสุข  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1. นายภัทรชัย  ดีเจริญ      สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  2. นายอาราม  บุญพาสุข        สมาชิกสภาฯ เขต 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ              
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ที่ประชุม เห็นควรให้นายหอมหวล  เรืองเวหา สมาชิกสภาฯ เขต 2  
     เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 3  

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอให้เลขาฯ แจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   แผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล   ผลการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)                  จ านวน 3 ท่าน      
     ท่านที่ 1. นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
     ท่านที่ 2. นายทรัพย์   เรืองจันทร์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
     ท่านที่ 3. นายหอมหวล  เรืองเวหา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง การขอความเห็นชอบพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล          
     ต าบลหนองม่วง เป็นกรรมการในคณะกรรมการ กองทุนหลักประกัน    
     สุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การขอความเห็นชอบพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล      
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ต าบลหนองม่วง เป็นกรรมการในคณะกรรมการ กองทุนหลักประกัน     
     สุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลหนองม่วงเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลหนองม่วง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ   
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการ          
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย 
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

 เหตุผล 
     ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการด าเนิน          
     งานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น         
     หรือพ้ืนที่กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ              
     พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา และได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล        
     จ านวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่จนหมดวาระเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  
     ดังนั้น เ พ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ         
     แห่งชาติฯดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล    
     ต าบลหนองม่ วง  พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
     หนองม่วง จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน         
     หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือออกค าสั่งและรายงาน
     ต่อส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป  
 จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินงานและบริหารจัดการ             
     ที่เห็นสมควรให้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน      
     สุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง ท่านที่ 1 ครับ 

นายหอมหวล  เรืองเวหา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายหอมหวล  เรืองเวหา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)   สมาชิกสภาเทศบาล เขตฯ 2  ขอเสนอนางจเร  รอดเสถียร สมาชิกสภา
     เทศบาลฯ เขต 2 เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน    
     สุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง ท่านที่ 1 ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายธนกิจ  อุตะมะ  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นายทรัพย์  เรืองจันทร์  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1. นายธนกิจ   อุตะมะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  2. นายทรัพย์   เรืองจันทร ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เ ห็ นค ว ร ให้ น า ง จ เ ร  รอด เสถี ย ร  สม าชิ ก สภา เทศบาลฯ เ ขต  2               
     เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
     หนองม่วง ท่านที่ 1 ครับ  

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ที่เห็นสมควรให้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
     หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง ท่านที่ 2 ครับ 

นายทรัพย์  เรืองจันทร์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรัพย์  เรืองจันทร์ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)   สมาชิกสภาเทศบาล เขตฯ 2  ขอเสนอนายภัทรชัย  ดีเจริญ สมาชิกสภา
     เทศบาลฯ เขต 1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน    
     สุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง ท่านที่ 2 ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายหอมหวล  เรืองเวหา  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นายธนวัฒน์  สวนแก้ว  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1. นายหอมหวล    เรืองเวหา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  2. นายธนวัฒน์      สวนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เ ห็ นคว ร ให้ น ายภั ท รชั ย  ดี เ จ ริ ญ  สมาชิ กสภา เท ศบาลฯ เขต  1              
     เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
     ต าบลหนองม่วงท่านที่ 2 ครับ  

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  12  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอให้เลขาฯ แจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล   ผลการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)                  ต าบลหนองม่วง จ านวน 2 ท่าน  
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     ท่านที่ 1. นางจเร  รอดเสถียร   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
     ท่านที่ 2. นายภัทรชัย  ดีเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ระเบียบวาระท่ี 9   เรื่ อง  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง           
     เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนเทศบาลต าบล    
     หนองม่วง  

ประธานสภาเทศบาลฯ   เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง            
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลต าบล 
     หนองม่วง ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง        

ด้วยโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นที่จะต้องขอให้สภา
เทศบาลพิจารณาเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วงจ านวน 1 คน 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ขอให้สภาเทศบาลพิจารณาเลือกสมาชิกเทศบาล  จ านวนหนึ่ งคน          

เ พ่ือเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเทศบาลต าบล          
หนองม่วง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 40 วรรคสาม และ กฎกระทรวง  
ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบั ติ  หลั กเกณฑ์  วิ ธี ก า รสร รห า                
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง        
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 ข้อ 3(5) และข้อ 6(3) 

 เหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นต้องสรรหาและ

เลื อกกรรมการ เ พ่ื อ เป็ นคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน               
ขอ ง โ ร ง เ รี ยน เทศบาลต า บลหนองม่ ว ง  ใ นต า แหน่ ง ก ร รมกา ร                 
ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ แ ท น อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  จ า น ว น ห นึ่ ง ค น                   
ตามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2564 ข้อ 6 (3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 3 
(5) ให้ด าเนินการโดยสภาขององค์กรปกครอง      ส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่ตามภาระงาน 4 ด้าน 
คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ 
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 บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปที่ก าหนดไว้ในพระราช     
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงเรียนมาเพ่ือ
น าญัตตินี้เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาต่อไป   

ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควร 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนเทศบาล       
     ต าบลหนองม่วง จ านวน 1 ท่าน 

นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายพีรพงศ์ เรืองอร่าม             
(สมาชิกสภาฯ เขต 1 )   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอนายธนกิจ อุตะมะ สมาชิกสภา

 เทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน
 เทศบาลต าบลหนองม่วง  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายปัญญา  นิ่มเทียน  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

นายหอมหวล  เรืองเวหา  รับรอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  1. นายปัญญา     นิ่มเทียน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
  2. นายหอมหวล    เรืองเวหา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม      
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เห็นควรให้นายธนกิจ อุตะมะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
     เป็นคณะกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานของโรงเรียน         
     เทศบาลต าบลหนองม่วง   

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  12  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอให้เลขาฯ แจ้งผลการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง   

เลขานุการสภาเทศบาล   ผลการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียน 
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)                  เทศบาลต าบลหนองม่วง ได้แก่นายธนกิจ อุตะมะ สมาชิกสภาเทศบาล   
     เขต 2 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 10   เรื่องอ่ืนๆ 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
     กรรมการชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
     และขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 

    

(ลงชื่อ)      พีรพงศ์  เหลืองอร่าม      ผู้บันทึก 
(นายพีรพงศ ์ เหลืองอร่าม) 

เลขานุการสภาเทศบาล 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่......................................... 

 

(ลงชื่อ)    อาราม  บุญพาสุข  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายอาราม  บุญพาสุข ) 
 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ)      ภัทรชัย  ดีเจริญ    

             (นายภัทรชัย  ดีเจริญ) 
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)       ปัญญา  นิ่มเทียน 
   (นายปัญญา  นิ่มเทียน ) 

        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ      
สมัยที่  2   เมื่อวันที่  11  สงิหาคม  2564 

 

(ลงชื่อ)     สมคิด  ชัยวิบูลยธ์รรม    
 (นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

   


