
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2564 

วันพุธที่  11  สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  

-------------------------------------- 
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. นายสุวัฒน์   เศรษฐหิรัญ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  4. นายชูเดช   กีระกิตติวาทย์  เลขานายกเทศมนตรี 

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

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

          14. นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  15. นายเชาวฤทธิ์  มหิเมือง   นักทรัพยากรบุคคลฯ 
  16. น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา    13.30  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ รายงานมีสมาชิกท่านใด         
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)           ขาด ลา บ้าง 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง มาครบ 12 ท่าน ครับ 
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)        

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง สมัยสามัญ 
     สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2564 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุมคราวที่แล้ว ครับ                
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)                 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ระบุเลขหน้า และระบุบรรทัด 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  เพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม หรือไม่                   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)                 หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล   
     หนองม่วง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2564 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   12   เสียง    ไม่เห็นชอบ   -   เสียง    งดออกเสียง    -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒565 
 วาระท่ี 1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
 งบประมาณ  2565   

ประธานสภาเทศบาล ฯ   เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565            
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)        วาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     งบประมาณ 2565 ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ    

นายกเทศมนตรี    เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                                                  
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้าพเจ้า นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง        
     ขอเสนอ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล      
     หนองม่วง ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอญัตติ



     ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นแนวทาง
     ปฏิบัติและเพ่ือให้การบริหารงานด้านการงบประมาณของเทศบาลต าบล 
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          หนองม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีหลักการและเหตุผล 
     ดังนี้ 
     หลักการ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23 วรรค 2 เมื่อคณะผู้บริหาร   
     ท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด เป็นงบประมาณ
     ประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่าง         
     งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะ
     ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม           
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวน     
     ทั้งสิ้น  63,777,113.- บาท 
      1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร     
     และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 52,739,700 บาท               
     โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
 

     ด้านบริหารงานทั่วไป 
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน   16,198,101  บาท 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน        288,000  บาท 
 

     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     - แผนงานการศึกษา   จ านวน  11,869,880   บาท 
     - แผนงานสาธารณสุข   จ านวน    4,943,340   บาท 
     - แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน         30,450   บาท 
     - แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน    4,500,300   บาท 
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน       495,000   บาท 
     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน  155,000  บาท 
 

     ด้านการเศรษฐกิจ 
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน        322,504  บาท 
     - แผนงานการพาณิชย์                          จ านวน          78,000 บาท 
     ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
     - แผนงานงบกลาง   จ านวน  13,859,125 บาท 

     2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
     11,037,413 บาท ดังนี้ 
     - งบกลาง    จ านวน    2,190,213  บาท 
     - งบบุคลากร    จ านวน     1,260,000  บาท 
     - งบด าเนินงาน    จ านวน     1,491,000  บาท 
     - งบลงทุน    จ านวน         34,000   บาท 



     - งบรายจ่ายอื่น    จ านวน     6,062,200  บาท
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     เหตุผล 
 

     เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้    
     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเสนอร่าง     
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
     เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่งรายละเอียดงบประมาณนั้น    
     ทางเจ้าหน้าที่ได้น าเสนอต่อสมาชิกเทศบาลทุกท่านไปแล้ว ซึ่งรายละเอียด  
     ก็จะอยู่ในร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านไปแล้ว จึงเสนอญัตติ  
     มาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้ทางเลขาฯ ได้ช่วยตรวจ           
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)   สอบนับองค์ประชุม เพ่ือจะลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ตรวจสอบจ านวนองค์ประชุมสภาเทศบาลมีจ านวน 12 ท่าน  
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) 

ประธานสภาเทศบาล   ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือลงมติรับหลักการ    
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)             ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ   12    เสียง    ไม่เห็นชอบ    -    เสียง    งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบกฎหมายในขั้นตอนต่อไป 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)      

เลขานุการสภาเทศบาลฯ                      เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแล้วเห็นควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ                         
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ      
ร่างข้อบัญญัติ โดยให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ว่าควรมีจ านวน                
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)      เท่าใด  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ กระผมนายวิวัฒน์ หลิวทอง              
(นายวิวัฒน์  หลิวทอง) สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 จ านวน  3  คน 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 



(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  รับรอง 
(นายธนกิจ  อุตะมะ) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  รับรอง 
(นายอาราม  บุญพาสุข) 

ประธานสภาเทศบาลฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการ             
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)           เลือกจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
  จ านวน  3  คน 
        
มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ  12    เสียง    ไม่เห็นชอบ    -    เสียง   งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3  คน
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)       

ที่ประชุม    รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่สมควรท าหน้าทีเ่ป็น                       
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)           คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  1  ขอเชิญ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้านายวิวัฒน์ หลิวทอง              
(นายวิวัฒน์  หลิวทอง) สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอ นายธนกิจ  อุตะมะ  สมาชิกสภา
 เทศบาลฯ เขต  2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  รับรอง 
(นายทรัพย์  เรืองจันทร์) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  รับรอง 
(นายหอมหวล  เรืองเวหา) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม         
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   เห็นควรให้ นายธนกิจ  อุตะมะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เป็นคณะ
     กรรมแปรญัตติฯ คนที่ 1 ครับ   

มติที่ประชุมสภา    เห็นชอบ   12   เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่สมควรท าหน้าที่              
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)           เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  2  ขอเชิญ ครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้านายปัญญา นิ่มเทียน             
(นายปัญญา  นิ่มเทียน) สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอนายอาราม  บุญพาสุข สมาชิกสภา 
 เทศบาลฯ เขต  2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  รับรอง 
(นายภัทรชัย  ดีเจริญ) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  รับรอง 
(นายวิวัฒน์  หลิวทอง) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม         
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   เห็นควรให้ นายอาราม  บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะ
     กรรมแปรญัตติฯ คนที่ 2 ครับ   

มติที่ประชุมสภา    เห็นชอบ   12   เสียง    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง   -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่สมควรท าหน้าที ่                      
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)           เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่  3  ขอเชิญ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้านายอาราม บุญพาสุข              
(นายอาราม  บุญพาสุข) สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอ นายภัทรชัย  ดีเจริญ สมาชิกสภา
 เทศบาลฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  รับรอง 
(นายธนวัฒน์  สวนแก้ว) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง 
(นายทรัพย์  เรืองจันทร์) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม         
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   เห็นควรให้ นายภัทรชัย  ดีเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะ
     กรรมแปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับ   

มติที่ประชุมสภา    เห็นชอบ   12    เสียง     ไม่เห็นชอบ   -   เสียง    งดออกเสียง  -  เสียง 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญเลขาฯ ช่วยสรุปผู้ที่ ถูกคัด เลือก เป็นคณะกรรมแปรญัตติฯ           
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ว่ามีท่านใดบ้างครับ 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 ท่าน ที่ถูกเสนอ                                 
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)     ชื่อได้รับเลือกให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้   
  1.นายธนกิจ อุตะมะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
  2. นายอาราม บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
  3. นายภัทรชัย ดีเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ล าดับต่อไปให้ฝุายเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมายเพ่ือก าหนด   
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)       ระยะเวลาแปรญัตติ ต่อไปครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล   เมื่อที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ตามระเบียบ              
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข
     เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม  “ญัตติร่างข้อบัญญัติ
     งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณา       
     วาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไว้ ไม่น้อยกว่ า           
     ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งข้อบัญญัติ งบประมาณ
     นั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการแล้ว          
     ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่น    
     ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด 
     และที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ       
     ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ         
     ที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
     ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า
     เป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
     แปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
     ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ   
     ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
     แปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ในล าดับต่อไปครับ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอให้ที่ประชุมเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ               
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการ
  แปรญัตติ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้านายธนกิจ  อุตะมะ        
(นายธนกิจ  อุตะมะ)       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติร่าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้คณะ
   กรรมการแปรญัตติเปิดรับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 12, 13, 14 สิงหาคม 
   2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นควร             
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดรับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 12,13,14   
     สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา   
     เทศบาลต าบลหนองม่วง 

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ   12   เสียง    ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล  หากปิดประชุมในวันนี้แล้ว ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลฯท าหนังสือเชิญ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติก าหนดประชุมเพ่ือพิจารณา คัดเลือกกันเอง 
  เป็นประธานฯ 1 คน และเลขานุการฯ 1 คน  ต่อไปขอหารือก าหนดวัน
  ประชุมสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2  คือการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
  และวาระที่  3  คือการลงมติให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่าจะเป็นวันใด ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้านายภัทรชัย ดีเจริญ                    
(นายภัทรชัย  ดีเจริญ)  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอก าหนดวันประชุมสภาพิจารณาร่าง     
  เทศบัญญัติงบประรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2565 วาระที่ 2   
  และวาระที่ 3  ในวันที่  24  สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอก าหนด           
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)                 นัดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  
     เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
     พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564      
     เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลหนองม่วง       
     ส าหรับสมาชิกฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ให้ฝุายเลขานุการสภา      
     ท าหนังสือแจ้งนัดประชุมให้ทราบล่วงหน้าด้วย ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรี    เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                                                  
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้าพเจ้า นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง    
     ขอแจ้งให้สมาชิกสภาทราบ เกี่ยวกับที่ทางเทศบาลต าบลหนองม่วง       
     ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
     จ านวน 2 โครงการ  ครับ 
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     โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านชุมชน
     หนองม่ วง ขนาดกว้าง  68 เมตร ยาว  125 เมตร งบประมาณ           
     3,593,000 บาท ซึ่งเป็นสนามฟุตบอล 11 คน ในบริเวณโรงเรียน    
     เทศบาลต าบลหนองม่วง 
     โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอก
     เสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง งบประมาณ 7,959,900 บาท   
     ซึ่งปีนี้เราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 
     โครงการ ต่อไปเราต้องด าเนินงานในส่วนการหาผู้รับจ้างและท าสัญญาต่อไป 
     เรื่องต่อไปที่จะแจ้งให้ทราบในเรื่องของการดูแลผู้ปุวยและผู้กักตัว         
     เกี่ยวกับโรคโควิท 19 ตามที่จังหวัดลพบุรีมีค าสั่งให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่น      
     ในจังหวัดลพบุรี จัดตั้งศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation หรือ CI  
     ซึ่งศูนย์พักคอยจะประกอบด้วย 3 ศูนย์ย่อยด้วยกัน ศูนย์แรก Community 
     Isolation หรือ CI ซึ่งเป็นศูนย์ส าหรับผู้ปุวยติดเชื้อแต่อาการไม่รุ่นแรง     
     และรอการรักษา ซึ่งศูนย์นี้ตังอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบล   
     หนองม่วง ปัจจุบันเรามีผู้ปุวยอยู่ 8 คน เป็น ชาย 2 คน หญิง 6 คน      
     ศูนย์ที่ 2 Community Isolation ส าหรับผู้ปุวยพักฟ้ืนรอกลับบ้าน        
     เป็นศูนย์ที่ผู้ปุวยได้รับการรักษาหายแล้ว ปลอดเชื้อแล้ว แต่ต้องกักตัวต่อ 
     14 วัน จึงจะกลับบ้านได้ ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ อาคารงานปูองกัน ชั้น 2 ปัจจุบัน
     ยังไม่มีผู้ปุวยพักอยู่ ศูนย์ที่ 3 ศูนย์คัดแยกกักตัวเพ่ือรอดูอาการ ( กลุ่มเสี่ยง) 
     หรือ Local Quarantine หรือ LQ ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ ศาลาอนุสรณ์พระครู   
     คันธสารสุนทร (วัดวาปีอัมพาราม) หรือวัดหนองม่วง ปัจจุบันเรามีผู้ที่กักตัว
     เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง 9 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 6 คน  นอกจากทั้ง 3 
     ศูนย์ที่ทางเทศบาลดูแลอยู่นั้น ผู้ปุวยบางส่วนก็กักตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งเรียกว่า 
     Home Isolation หรือ HI เป็นผู้ปุวยที่มีอาการเล็กน้อย และมีที่พักที่   
     เหมาะสมในการกักตัวและดูแลตนเองที่บ้าน นอกจากนั้นยังมีผู้เสี่ยงสูง     
     ที่กักตัวที่บ้าน หรือ Home Quarantine เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ
     จึงจ าเป็นต้องกักตัว และที่พักอาศัยมีความพร้อมและความเหมาะสมที่  
     สามารถกักตัว ซึ่งการกักตัวก็จะเหมือนกับ Home Isolation  ในส่วนของ
     งบประมาณทางกรมได้เปิดโอกาสในการจัดสถานที่และสิ่งของต่างๆ          
     ที่จ าเป็นให้ท้องถิ่นสามารถดูแลได้ ในเรื่องของอาหารที่อยู่ในศูนย์พักคอย 
     Local Quarantine และ  Home Quarantine  เทศบาลสามารถน า    
     งบประมาณของเทศบาลดูแลได้ ในส่วนของผู้ที่อยู่ระหว่างการรั กษา     
     Community Isolation และ Home Isolation  จะเบิกค่าอาหารกับทาง
     โรงพยาบาล ซึ่งมีการแบ่งที่ชัดเจน นอกจากนี้ทางเทศบาลยังมีการมอบถุง
     ยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัวและครอบครัวที่อยู่ที่บ้านด้วย ส่วนผู้ที่เป็นผู้ปุวย        
     Community Isolation และ Home Isolation ตามระเบียบไม่สามารถ
     เบิกค่าอาหารได้ ทั้งนี้ทางเทศบาลได้น าอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค      
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     ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาน ามาบริจาคมอบให้แก่ผู้ที่รักษาตัวและผู้กักตัว    
     ที่บ้าน ทั้งหมดนี้ก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบ หากมีประชาชนมา     
     สอบถามว่าจะเอาลูกหลานที่ปุวยมารักษาซึ่งทางเทศบาลเราก็เตรียมศูนย์
     ตามท่ีได้แจ้งครับ           

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

เลขานุการสภาฯ  เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)     ข้าพเจ้านายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม เลขานุการสภาฯ ขอสอบถามในกรณี       
     ที่ผู้ปุวยจากที่อ่ืนอยากกลับมารักษาตัวเองที่บ้าน ทางเทศบาลมีนโยบาย      
     ที่จะน ารถไปรับผู้ปุวยหรือให้เขาจัดหารถกลับมาเองครับ 

นายกเทศมนตรี    เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                                                  
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้าพเจ้า นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ปัจจุบันทางผู้ปุวย หรือครอบครัวจะเป็นผู้น าผู้ปุวยกลับมาเอง ทางเทศบาล
     ไม่ได้ออกไปรับนอกพ้ืนที่ครับ     

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิก  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  สภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่          
     ที่เก่ียวข้องทีเ่ข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 

 
 
 
(ลงชื่อ)         พีรพงศ์ เหลืองอร่าม       ผู้บันทึก 

     (นายพีรพงศ์ 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   2  ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2564 

 

(ลงชื่อ)     สมคิด  ชัยวิบูลยธ์รรม  
   ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 



     
          รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
วันอังคารที่  24  สิงหาคม  2564  เวลา 13.30 น. 

ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลหนองม่วง 
******************************************************* 

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 

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

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

          17. นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  18. นายเชาวฤทธิ์  มหิเมือง   นักทรัพยากรบุคคลฯ 
  19. น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา    13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ รายงานมีสมาชิกท่านใด ขาด ลา บ้าง  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภา ฯ ลากิจ  1  ท่าน ดังนี้ 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายกิตติพันธ์   พุ่มพวง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ลากิจ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง สมัย
สามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุมคราวที่แล้ว   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)     

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ระบุเลขหน้าและระบุ 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  บรรทัดเพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุม หรือไม่ครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)    หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ          

 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   11   เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี  2 การแปรญัตติฯ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ                       
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)         พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 2 การแปรญัตติฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปร 
     ญัตติ ร่ า ง เทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ              
     พ.ศ. 2565 เสนอรายงานในที่ประชุม ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯเขต 2  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง และสมาชิกสภาเทศบาล          
(นายธนกิจ  อุตะมะ)   ต าบลหนองม่วงทุกท่าน ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ได้ประชุม 
     สภาเทศบาลเทศบาลต าบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี    
     ๒๕64  ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
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                งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 มีมติเห็นชอบ    
     รับหลักการร่างเทศบัญญัติ ฯ  (ในวาระที่ ๑ ) เมื่อวันที่ ๑1  สิงหาคม  
     ๒๕64 และได้ส่ ง ร่ า ง เทศบัญญัติ  ฯ  ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ         
     พิจารณาโดยละเอียด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด ้วย         
     ข ้อ บ ัง ค ับ ก า ร ป ร ะ ช ุม ส ภ า ท ้อ ง ถิ ่น  พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๗  แ ก ้ไ ข เ พิ ่ม เ ต ิม        
     เ พิ ่ม เติม (ฉบับที ่ ๒ ) พ.ศ.  ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙  นั ้น  คณะกรรมการแปร    
     ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ของสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ซึ่งประกอบด้วย 
     นายธนกิจ    อุตะมะ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
     นายอาราม   บุญพาสุข เป็นกรรมการแปรญัตติ ฯ 
     นายภัทรชัย   ดีเจริญ เป็นกรรมการและเลขานุการแปรญัตติ 
     ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕65  เมื่อวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕64  เวลา 09.3๐ น.        
     โดยละเอียดแล้วนั้น ขอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ 
     พิจารณาดังนี้ 
     ข้อที่  ๑  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณราย จ่ายประจ าปี    
     งบประมาณ พ.ศ. 2565  จัดท าไว้ถูกต้อง 
     ข้อที่  ๒  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าไว้ถูกต้อง 
     ข้อที่  ๓  รายละเอียดประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย   
     จัดท าไว้ถูกต้อง 
     ข้อที่ ๔  ภายในระยะเวลาที่สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ก าหนดให้ 
     มีการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 12 
     สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 14  สิงหาคม  2564 เวลา 08.30 -16.30น. 
     ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เสนอค าแปรญัตติฯ ทั้งนี้
     คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ได้พิจารณา โดยละเอียดเห็นว่าร่างเทศบัญญัติ
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ของเทศบาลต าบล
     หนองม่วง ได้จัดท าข้ึนอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     ว่าด้วยวิธี งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63        
     คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี    
     งบประมาณ พ.ศ.2565  จึงมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามที่ผู้บริหาร 
     ท้องถิ่นเสนอ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธานสภาเทศบาล   บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ             
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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     ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ในการพิจารณา 
     ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
     ผมจึ ง ขอสอบถามท่ านสมาชิ กสภาท่ าน ใดต้ องการอภิป รายหรื อ           
     ซักถามเพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 การแปร    
     ญัตติฯ หรือไม่ครับ  

ประธานสภาเทศบาล   เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ผมขอมติ          (นาย
สมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)         ที่ ป ร ะชุ ม เห็ นชอบร่ า ง เ ทศบัญญั ติ งบปร ะมาณร ายจ่ า ย ประจ า ปี            
     งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ       

มติที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระ 4   เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565 วาระท่ี 3 การลงมติให้ตราเทศบัญญัติฯ 

ประธานสภาเทศบาล การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย            
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่  3  การพิจารณาให้ตรา         
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2565  

        ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม     
 สภาฯ รับทราบเพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภา           
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบั บที่  2) พ.ศ. 2554        
  ข้อ 52 การพิจารณาร่างการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณา 
 วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาเทศบาล ดังนั้น ผมจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ                   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)        การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภา
 เทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเทศบัญญัติ งบประมาณ
  รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ   11   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง  -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง มีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ต้องน าร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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  เสนอไปยังนายอ าเภอหนองม่วง เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

ประธานสภาเทศบาล 5.1 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  พ.ศ. 2564 (ส านักปลัดเทศบาล) ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรีฯ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง               
     ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผล 
     ดังนี้ 
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ         
     รายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ         
     ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
     อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
     เหตุผล 
     เนื่องจาก ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ เดิมช ารุด และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน          
     จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
     งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังมีรายละเอียด  
     ดังนี้ 
        โอนเพิ่ม  
         ส านักปลัดเทศบาล 
         แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
          งานบริหารทั่วไป (00111) 
         งบลงทุน  
          หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส ารวจ (411300) 
     เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (เงินรายได้)  
      จ านวน 24,500 บาท (ตั้งไว้   -   บาท   คงเหลือ   -    บาท) 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา  
     จ านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง  
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     2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD  
      3) บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไมน่้อยกว่า 2,000 จุด  
     และสร้างเส้นทางได ้200 เส้นทาง  
      4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด  
      5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่และข้อมูลต าแหน่งสถานที่ส าคัญ  
     ไม่น้อยกว่า 500,000 ต าแหน่ง  
      6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัด  
     ความดันบรรยากาศ  
      7) มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port  
     แบบ High-Speed  
      หมายเหตุ : เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพามีชื่อ 
     เรียกอ่ืน คือ เครื่องอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
     - รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
     เดือนธันวาคม 2563 
      - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง)  
     ครั้งที่ 1/2564  หน้า 11 ล าดับที่ 1 
           ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) 
      เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพ 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง จ านวน  22,000 บาท        
      (เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งไว้    -    บาท   คงเหลือ    -     บาท) 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*           
     (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง  
     คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
       - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
     โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz             
     และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ 
     ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย   
       - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
     รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
       - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง 
     หนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้  
       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย 
     ความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
       2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล 
     ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
     หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
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     3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ 
     หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
       - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย 
     กว่า 4 GB  
       - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย 
     กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า        
     250 GB จ านวน 1 หน่วย  
      - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
     /1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
      - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
      - มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
      - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
     - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
     อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
     ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
      - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
     (อ้างถึง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว  
     2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
     เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
     (เงินอุดหนุนทั่วไป)  (ตั้งไว้    -    บาท   คงเหลือ    -     บาท) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 
     จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
      - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
     - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
     อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
     ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (อ้างถึง : หนังสือ 
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  
     พฤษภาคม 2562) 
        โอนลด 
      ส านักปลัดเทศบาล 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 
      งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123) 
     งบด าเนินงาน (530000) 
      หมวดค่าใช้สอย (531000) 
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     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
     (320300) 
      - โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการปูองกันและบรรเทา 
     สาธารณภัย (ส านักปลัด) (เงินรายได้) จ านวน  10,000.- บาท 
      (ตั้งไว้  10,000.- บาท   คงเหลือ 10,000.- บาท) 
     - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
     (อปพร.) (ส านักปลัด) (เงินรายได้)  จ านวน  10,000.- บาท 
      (ตั้งไว้  10,000.- บาท   คงเหลือ 10,000.- บาท) 
     - โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย  
     (ส านักปลัด) (เงินรายได้) จ านวน    4,500. - บาท 
      (ตั้งไว้  10,000.- บาท   คงเหลือ 10,000.- บาท) 
 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
     งบเงินอุดหนุน (560000) 
      หมวดเงินอุดหนุน (511000) 
      ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  
      - อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอหนองม่วง  
     (เงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวน  24,500.- บาท 
      (ตั้งไว้  30,000.- บาท   คงเหลือ 30,000.- บาท) 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  49,000.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

               ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  
     เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมต ิ
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)    ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ส านักปลัดเทศบาล 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ   11   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง  -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล 5.2 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  งบประมาณ พ.ศ. 2564  กองสาธารณสุข ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

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

     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
     งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

      โดยมีหลักหลักการและเหตุผลดังนี้  
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      หลักการ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณององค์กร 

     ปกครองส่วนท้องถิ่ น   พ .ศ .๒๕๖3 หมวด ๔ การโอนและแก้ ไข          
     เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบ
     ลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
     หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น 

     เหตุผล 
      เนื่องจาก ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมช ารุด และไม่เพียงพอต่อการใช้งานจึงขอ      

      อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์  ขนาดใหญ่  และครุภัณฑ์การเกษตรโดยการ            
      โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
      รายการใหม ่

    โอนเพิ่ม 
    แผนงานสาธารณสุข (00220) 

     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
    งบลงทุน 

     หมวดค่าครุภัณฑ์  (541000) 
     ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) 
      ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  (เงินรายได้)  
     จ านวน  200,000  บาท 

     เพ่ือซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ หมายเลขรถขยะ ลบ 81-4615  
     (หมายเลขครุภัณฑ์ 110-40-0005) 
     1. เปลี่ยนหัวเก่งใหม่ 
     2. ติดตั้งคันเกียร์ใหม่ 
     3. เดินสายไฟใหม่ทั้งคัน 
     4. พ่นสีใหม่ทั้งคัน 

    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม 
    หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22   
    มิถุนายน 2552  จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง   
    ประหยัดเพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมประสิทธิ        
    ภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
    - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง)  

     ครั้งที่ 1/2564   หน้า 13 ล าดับที่ 1 
  แผนงานสาธารณสุข (00220)  

     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
       
 



 
     -10- 

     ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (410400) 
     เครื่องพ่นหมอกควัน (เงินรายได้)   จ านวน  59,000   บาท 

    รายการเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
    1. มีปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 
    2. ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า   6 ลิตร 
    3. ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  25  แรงม้า 
    - รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  

     เดือนธันวาคม 2563 
    - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง) 

     ครั้งที่ 1/2564   หน้า 13 ล าดับที่ 2 
    โอนลด 

     แผนงานสาธารณสุข (00220) 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 

    งบบุคลากร (520000) 
     หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
     ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000) 

    รายการเงินเดือนพนักงาน (220400)  (เงินรายได้)  
    จ านวน 259,000 บาท  
    (ตั้งไว้ 1,189,560 บาท  เหลือ  554,740  บาท) 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  ๒๕๙,๐๐๐  บาท  
     (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง   
    เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)    เรื่ องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ           

พ.ศ. 2564  กองสาธารณสุข 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ  11   เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล 5.3 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  งบประมาณ พ.ศ. 2564  กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผล 
     ดังนี้ 
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     หลักการ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณององค์กร   

     ปกครองส่วนท้องถิ่ น   พ .ศ .๒๕๖3 หมวด ๔ การโอนและแก้ ไข          
     เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบ
     ลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
     หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น 

     เหตุผล 
     เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองม่วง  มิได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือแก้ปัญหา 
     ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล จึงขออนุมัติโอน 
     งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย 
     เป็นรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
       โอนเพิ่ม 
     กองช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
     งบลงทุน (400000)   
     หมวดครุภัณฑ์ (541000) 
     ประเภทครภุัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ (410600) 
     หอกระจายข่าวระบบกระจายเสียงไร้สาย (เงินรายได้)  
     จ านวนเงิน   336,000.-  บาท 
      - เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ หอกระจายข่าวระบบกระจาย 
     เสียงไร้สาย (พร้อมติดตั้งอุปกรณ์) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย      
     ชุดอุปกรณ ์ ดังนี้ 
            1. ระบบลูกข่าย (ภาครับ) ภาคกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์      
     1.1 เครื่องรับสัญญาณระบบ UHF/FM ชนิดความถี่ 430.225MHz.  
     ชุดจ่ายไฟบรรจุอยู่ในกล่องพร้อมภาคขยายเสียง POWER AMP 100  
     W RMS  ต่อล าโพงได้ 2-4 ชุด  เสาอากาศรับสัญญาณ แบบ 3E         
     พร้อมสาย RG-58A/U พร้อมขั้ว  จ านวน 10 ชุด 
          1.2 มิเตอร์ไฟฟูา จ านวน 10 ชุด 
          1.3 อุปกรณ์เสริมสายไฟ ขายึดตัว M   จ านวน 10 ชุด 
          1.4 เบรกเกอร์ไฟขนาด 30 แอมป์ พร้อมสายดิน จ านวน 10 ชุด 
     1.5 ล าโพงฮอร์นปากกลม ไมน่้อยกว่า 13 นิ้ว ยูนิตท ์150 วัตต์ +ขา 
     ยึดเหล็กตัว L จ านวน 40 ชุด 
       1.6 เสาถัก 4 เมตร   จ านวน   2   ชุด  
          (จัดซื้อตามมาตรฐานหอกระจายข่าว  กรมส่งเสริมการปกครอง 
    ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและเกณฑ์ราคากลางเป็นราคาท่ีได้มา     
   จากการสืบราคาจากท้องตลาด) (ตั้งไว้    -   บาท , เหลือ    -   บาท) 
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     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม/ 
     เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 2/2564) หน้าที่ 12 ล าดับที่ 1) 

       งานไฟฟูาและประปา (00242)   
      งบเงินอุดหนุน(600000)  
     หมวดเงินอุดหนุน(610000) 
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200) 
     อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาหนองม่วง (เงินรายได้)  
     จ านวนเงิน   41,500.-  บาท 
     - เพ่ือติดตั้งไฟฟูาสาธารณะบริเวณ ซอยเทศบาล 13 หลังโรงเรียน 
     ทองทาบไปสระน้ าเสีย 
     (ตามหนังสือประมาณการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอหนองม่วง 
     ที่ มท.5308.32/ นง.10161/2564 ลงวันที่  2  สิงหาคม 2564)  
     (ตั้งไว้    -    บาท , เหลือ   -   บาท) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

          (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2564) 
    โอนลด 
    กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241) 
     งบบุคลากร  (520000) 

    หมวดรายจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   
    ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000) 

     รายการเงินเดือนพนักงาน (220100) (เงินรายได้)  
     จ านวน  330,000.-  บาท 

     (ตั้งไว้  1,251,720.-   บาท , เหลือ   507,080.-   บาท) 
    งบด าเนินงาน (530000) 
    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ 
    ค่าตอบแทน (310000) 
    รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  

     (เงินรายได้) จ านวน     5,000.-  บาท 
    (ตั้งไว้  5,000.-   บาท , เหลือ   5,000.-   บาท) 
    รายการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) (เงินรายได้)  
    จ านวน  5,000.- บาท (ตั้งไว้ 5,000.- บาท , เหลือ 5,000.-  บาท) 
    ค่าวัสดุ (330000) 
    รายการค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) (เงินรายได้) 
    จ านวน 20,000.-บาท(ตั้งไว้ 157,100.- บาท,เหลือ 120,290.- บาท 
    รายการค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) (เงินรายได้)  
    จ านวน    5,000.-   บาท 
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    (ตั้งไว้  5,000.-   บาท , เหลือ   5,000.-   บาท) 
    รายการค่าวัสดุส ารวจ (331620) (เงินรายได้)จ านวน 5,000.-บาท  

     (ตั้งไว้  5,000.-   บาท , เหลือ   5,000.-   บาท) 
    รายการวัสดุอื่นๆ (331700) (เงินรายได้) จ านวน   7,500.-  บาท 
    (ตั้งไว้  10,000.-   บาท , เหลือ   10,000.-   บาท) 

     รวมเป็นเงินทั้ งสิ้นจ านวน  377 ,500. - บาท (สามแสนเจ็ดหมื่ น          
     เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
     ต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)    เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
 พ.ศ. 2564  กองช่าง 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล 5.4 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  งบประมาณ พ.ศ. 2564  กองการศึกษาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง            
     ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผล 
     ดังนี้ 
      หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
     ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
     เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
     ท้องถิ่น 
     เหตุผล 
     เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองม่วง และโรงเรียน 
     เทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี  
     (LED TV) แบบ Smart TV เพ่ือใช้เป็นสื่อในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก
     นักเรียนเนื่องจากมีทั้งภาพและเสียง ซึ่งสามารถอ านวยประโยชน์ ในการ
     เรียนรู้ได้ในทุกพิสัย การใช้แบบนี้จะใช้ร่วมกับสื่ออ่ืนด้วยก็ได้ เพ่ือให้ผู้เรียน
     ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากที่เรียนในห้องเรียน รายการต่างๆ อย่างเท่าเทียม   
     มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
     แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น    
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     และครูสอนไม่ตรงสาขาวิชา จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และขออนุมัติ  
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนเพิ่ม 
   แผนงานการศึกษา (00210) 

     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     รายการรายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)  
     -  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  (เงินอุดหนุนทั่วไป)    
     จ านวนเงิน 298,500.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี        
     (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160  
     พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 15 เครื่องๆละ 19,900.- บาท 
     โดยมีรายละเอียดดังนี้  

   1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)  
    (พิกเซล)  

   2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)  
   3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
   4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได ้(Smart TV)  
   5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ 

    และเสียง 
   6) ช่องต่อUSB ไม่น้อยกว่า1ช่องรองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์  
   7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว     
   (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  

    เดือนธันวาคม 2563) 
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม/  
     เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564  หน้าที่ 14  ล าดับที่ 4 
                        (ตั้งไว้      -    บาท  ,   เหลือ   -    บาท) 

     โอนลด 
   แผนงานการศึกษา (00210) 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
   งบบุคลากร(520000) 

     หมวดรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
     ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝุายประจ า)  (522000) 
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     รายการรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน (220100) (เงินอุดหนุนทั่วไป)   
     จ านวนเงิน 298,500.-บาท (ตั้งไว้ 4,244,250.- บาท , เหลือ  
     2,610,750.- บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  298,500.- บาท    
     (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
          ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  
 เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)    เรื่ องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ           

พ.ศ. 2564  กองการศึกษา 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ   11   เสียง  ไม่เห็นชอบ    -   เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง อ่ืน ๆ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ครับ  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ทางคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองม่วง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     เกี่ยวกับมาตรการที่ทางเทศบาลต าบลหนองม่วงด าเนินการช่วยเหลือ    
     ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
     ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 หรือโควิด 1๙ ตามท่ี นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ
     สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจาก      
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 หรือโควิด 
     1๙ และได้ก าหนดมาตรการต่างๆ ให้ประชาชนถือปฏิบัติ โดยจังหวัดลพบุรี
     ได้ออกประกาศก าหนดมาตรการเพ่ือปูองกันการแพร่ ระบาดของโรค       
     ใช้บังคับ ในเขตจังหวัดลพบุรีซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของพ่ีน้อง
     ประชาชนโดยรวมผู้ประกอบการไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ
     พนักงานหรือลูกจ้างถูกเลิกจ้าง ถูกพักงานหรือลดเวลาท างานให้ ได้รับ   
     ค่าจ้างน้อยลงเกิดสภาวะการว่างงาน และรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ
     เทศบาลต าบลหนองม่วง ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและผลกระทบ       
     ทีป่ระชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองม่วงได้รับ และเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
     ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน และเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง     
     มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไข   
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     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงบัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วน   
     ท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน      
     หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ  ตามอ านาจหน้าที่       
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยก าหนดให้การให้ความช่วยเหลือ
     ประชาชน ด้านการส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากกรณี           
     การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
     ประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนเพ่ือ
     ขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล     
     หนองม่วงจึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยก าหนดให้เป็นการ
     ช่วยเหลือรายครัวเรือนเฉพาะครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่
     ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด 19 ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
     ต าบลหนองม่วง ด้วยการให้ความช่วยเหลือในลักษณะของ เครื่องอุปโภค /
     บริโภคดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล 
     หนองม่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและ
     แนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องเทศบาลต าบลหนองม่วง จึงขอประกาศให้    
     ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบและประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกรณี   
     การเกิดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ หรือโควิด 1๙ ที่ประสงค์ขอรับ
     ความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนรายครัวเรือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ       
     ที่ก าหนดดังนี้ 
      ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ  
      (๑) ต้องเป็นครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ และประสบปัญหาความ 
     เดือดร้อนในด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
     ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ หรือโควิค ๑๙ 
     ๒. หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
     (๑) ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 
     (๒) ได้รับสิทธิ์ครัวเรือนละ ๑ สิทธิ์เท่านั้น  
      (๓) ครัวเรือนนั้น ต้องไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือได้รับความช่วยเหลือ      
     ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จากส านักงานพัฒนาสังคมและ    
     ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต  
        จังหวัดลพบุรี  หรือหน่วยงานรัฐ อ่ืน ที่ เกี่ยวข้อง เป็นจ านวน ๓ ครั้ ง        
     ต่อปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่  มท ๐๘๐๘.๐/2715 
     ลงวันที่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางการให้ความ         
     ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่ง เสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ         
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
     โคโรนา ๒019 (โควิด-19) 
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     ๓. หลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม     
     ทีเ่ทศบาลต าบลหนองม่วงก าหนด 
     จึงแจ้งให้ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ หากมี       
     ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
     ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 หรือโควิด 1๙ มาสอบถามเกี่ยวกับ           
     แนวทางการช่วยเหลือจากทางเทศบาลต าบลหนองม่วงจึงของแจ้งให้ที่   
     ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุมสภาฯ ทราบ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอขอบคุณ  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการรวมถึง

เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดประชุม 
ครับ 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 
 
 
(ลงชื่อ)        พีรพงศ์  เหลืองอร่าม       ผู้บันทึก 

     (นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 

 

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

 
(ลงชื่อ)      อาราม  บุญพาสุข  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นายอาราม  บุญพาสุข ) 
 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   

(ลงชื่อ)       ภัทรชัย  ดีเจริญ   
(นายภัทรชัย  ดีเจริญ) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม         
 

(ลงชื่อ)   ปัญญา  นิ่มเทียน 
( นายปัญญา  นิ่มเทียน ) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ      
สมัยที่  3    เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564 

 

(ลงชื่อ)      สมคิด  ชัยวิบลูย์ธรรม  
   ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 


