
 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ประจ าปี 2564 

วันจันทร์  27  กันยายน  2564 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

******************************************************* 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมคิด     ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายวิวัฒน ์   หลิวทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายพีรพงศ์   เหลืองอร่าม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
4. นายภัทรชัย   ดีเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายกิติพันธ์   พุ่มพวง   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 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายปัญญา   นิ่มเทียน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
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. นางสาวศศิชา   สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  8. นายชัยภาดิษฐ ์  โฉมไสว   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
  9. นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  10.  นางวันทนา   ละม่อม   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ  
         กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

         11. นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 12. นางวรรณา   มากยก   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 13. นายนิคม   ทองดี   นิติกรช านาญการ 

          14. นางนลินพรรณ  กัจจายะนนัท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  15. น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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พิธีก่อนเริ่มประชุม   นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง           
น าคณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ            
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ   

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. นายปัญญา   นิ่มเทียน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ลากิจ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 
2564 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุมคราวที่แล้ว   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)     

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ระบุเลขหน้าและระบุ 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  บรรทัดเพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุม หรือไม่ครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)    หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ          

 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2564 ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   10   เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.1 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) พ.ศ. 2564 ส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ  

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
     งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
     โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป      
     ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
     เหตุผล 
     ด้วย ส านักปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการ
     เดินทางของรถ ( GPS Tracking) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการ     
     ปฏิบัติงานในงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขออนุมัติโอนเงิน
     งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ 
     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพิ่ม  
         ส านักปลัดเทศบาล 
         แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
          งานบริหารทั่วไป (00111) 
         งบลงทุน  
          หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
         ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) 
      เครื่องบนัทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ( GPS Tracking) (เงินรายได้)  
     จ านวน 15,000 บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ( GPS Tracking) 
     จ านวน 1 เครื่อง โดยมี คุณสมบัติตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนด
     คุณลักษณะและระบบการท างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ       
     ที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558  
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
     กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
     จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ 
     ในการปฏิบัติงาน- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   
     (อ้างถึง: หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 
     ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
         ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ (410600) 
 

     เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 5 กิโลวัตต์ (เงินรายได้)  
     จ านวน 55,500 บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์  
     จ านวน 1 เครื่อง โดยม ีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้    
      1. ใช้เครื่องยนต์เครื่องเบนซิน 4 จังหวะ วาล์วบน 
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      2. ความจุกระบอกสูบ 389 ซีซี ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 3000 rpm 
      3. ระบบสตาร์ทไฟฟ้าและรีคอยล์สตาร์ท 
      4. ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 10 ลิตร 
      5. ก าลังไฟใช้งานสูงสุด 5.5 กิโลวัตต์ 
      6. ก าลังไฟฟ้าใช้งานปกติที่ 5 กิโลวัตต์ 
      7. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220 โวลท์ (ความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิร์ตซ์ 
      8. เครื่องปั่นไฟใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ มี ก าหนดไว้ ในมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่ ไม่สามารถตั้ ง              
     ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ เนื่องจากต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชี 
     มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  
     ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
     - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง)      
     ครั้งที่ 1/2564  หน้า 11 ล าดับที่ 3 
     โอนเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,500.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
     ส่วนการโอนลดนั้น ได้มอบรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกสภาเรียบร้อยแล้ว 
 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณา

ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564  ส านักปลัดเทศบาล  

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ   11    เสียง  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง งดออกเสียง    -    เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.2 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) พ.ศ. 2564 กองคลัง ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
         รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
     งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
     โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป      
     ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
     เหตุผล 
     ด้วยปัจจุบันงานการเงินและบัญชีได้จัดท างานด้านเบิกจ่ายต่างๆ ในระบบ
     บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ระบบดังกล่าวได้มีการปรับปรุงและพัฒนา 
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     ระบบใหม่ท าให้การจัดท าฎีกาและการเบิกจ่ายเงินในระบบฯ  มีล าดับ    
     ขั้นตอนการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น การพิมพ์เอกสารเพ่ิมขึ้นประกอบกับ   
     เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นเพ่ือให้การใช้งาน
     ของงานการเงินและบัญชี มีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการเบิกจ่าย    
     กองคลังจึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่        
     เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     โอนเพิ่ม 
     แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
     งานบริหารงานคลัง (00113) 
     งบลงทุน  
     หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) 
     เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  (เงินรายได้)  
     จ านวนเงิน  2,600.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์      
     หรือ LED ขาวด า(18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
     (ppm) 
     - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
     1 ช่อง 
     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
     - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์     
     คอมพิวเตอร์  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) 
     โอนเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600.- บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
     ส่วนการโอนลดนั้น ได้มอบรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกสภาเรียบร้อยแล้ว 
 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณา

ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564  กองคลัง 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ   11   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง  -   เสียง 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.3 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) พ.ศ. 2564  กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตศิักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
     งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
     โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป      
     ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
     เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
     เพ่ือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือแก้ปัญหา
     ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ      
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่             
     ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
       โอนเพิ่ม 
     กองช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)    
     งบลงทุน   

    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
    ประเภทค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน (420300) 

     - ค่าจัดซื้อที่ดิน ขนาด  22.80  ตารางวา  (เงินรายได้)  
     จ านวนเงิน 28,500.-  บาท 
      (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
     ครั้งที่ 1/2564  หน้า 12 ล าดับที่3 ) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310)  
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
     งบลงทุน  

    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
     ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
      - เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) (เงินรายได้)   
     จ านวนเงิน 16,360.-  บาท 
      ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 97  ล าดับที่ 1) 
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     งานก่อสร้าง (00312)  

    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (420900) 
     - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยเทศบาล 23/1   
     (เงินรายได้)  จ านวนเงิน   310,000.-  บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 
     เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,600  ตารางเมตร  
     (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น           
     ถนนผิวจราจรลูกรัง แบบเลขที่ ทถ-2-304 ของกรมทางหลวงชนบท) 
      (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
     1/2564 หน้า 5 ล าดับที่ 1 ) 
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 25  
     (เงินรายได้)  จ านวนเงิน  99,000.- บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 25  
       ช่วงที่ 1 
     ถนนมีความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
     หรือมีพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า  150.50 ตารางเมตร  
               ช่วงที่ 2 
     ถนนมีความกว้าง 2.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
     หรือมีพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 22.00 ตารางเมตร  
     (ตามแบบมาตรฐานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนน คสล. 
     ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)  แบบเลขที่  ทถ -2-204)        
     ของกรมทางหลวงชนบท 
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลหนองม่วง 
     หน้า 45 ล าดับที่ 6 ) 
     โอนเพ่ิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 453,860.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพัน     
     แปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
     ส่วนการโอนลดนั้น ได้มอบรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกสภาเรียบร้อยแล้ว 
 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณา

ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564 กองช่าง ครับ 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  11   เสียง   ไม่เห็นชอบ  -   เสียง   งดออกเสียง   -    เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.4 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) พ.ศ. 2564 กองการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ   
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นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตศิักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
     งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
     โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป      
     ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
     เหตุผล 
     ด้วย กองการศึกษา มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     งบประมาณ 2564 เพ่ือโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดที่ดินและสิ่ง
     ก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาโครสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง  
     กองการศึกษา จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพิ่ม 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
     งบลงทุน (540000) 
     หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
     ประเภทเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่าK )  (กองการศึกษา)   
     (เงินอุดหนุน)     จ านวนเงิน   245,560.-  บาท 
     (ปรากฏในพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา้97 ล าดับที ่1) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
     งานก่อสร้าง  (00312) 
     งบลงทุน (540000) 
     หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (420900) 
     - โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบริเวณโรงเรียนเทศบาล 
     ต าบลหนองม่วง (กองการศึกษา) (เงินรายได้) จ านวน 4,639,000.-  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบริเวณโรงเรียนเทศบาล
     ต าบลหนองม่วง โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
     1). ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบริเวณโรงเรียนเทศบาลต าบล     
     หนองม่วง ขนาด สูง 2.10 เมตร  ยาว  522.00  เมตร พร้อมผนังกันดิน
     คอนกรีตเสริมเหล็ก  มีประตู เข้า-ออก 3 จุด 
     2). ก่อสร้างซุ้มประตูคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้า-ออก โรงเรียนเทศบาลต าบล
     หนองม่วง พร้อมป้ายโรงเรียน  (รายละเอียดตามแบบเทศบาล) 
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     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง   
     หน้า 16 ล าดับที่ 1) 
     - โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลมาตรฐานในเขตชุมชนเทศบาลต าบล
     หนองม่วง จ านวนเงิน 1,500,000  บาท 
      (เงินรายได้)  จ านวน  73,270.- บาท   
               (เงินอุดหนุน)  จ านวน 1,426,730.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลมาตรฐานในเขตชุมชนเทศบาล
     ต าบลหนองม่วง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
               1).สร้างสนามกีฬาฟุตซอล จ านวน 1 แห่ง ขนาด 20 เมตร ยาว 40 เมตร   
     (ตามแบบเทศบาลต าบลหนองม่วง) (ตั้งไว้  –  บาท , เหลือ   –  บาท) 
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง   
     หน้า 3 ล าดับที่ 1) 
     โอนเพ่ิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,384,560.- บาท (หกล้านสามแสน       
     แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
     ส่วนการโอนลดนั้น ได้มอบรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกสภาเรียบร้อยแล้ว 
 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณา

ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564 กองการศึกษา 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ   11   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้
ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.1 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ จ าเป็นต้องจ่ายไว้ ก่อหนี้

ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
     ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย
     ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2565 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
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     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง      
     ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.  2561     
     หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์         
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย
     เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
     เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
     ด้วยส านักปลัดเทศบาล ได้รับการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์       
     ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
      1. ประเภทรายจ่ายค่ายานพาหนะและขนส่ง  
      1.1 เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  (GPS Tracking) จ านวน 1 เครื่อง  
      เป็นเงิน 15,000 บาท  
 

      2. ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ  
      2.1 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เครื่อง  
     เป็นเงิน 55,500 บาท  
 

      3. ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
      3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาด     
     ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท  
      3.2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 1 เครื่อง  
     เป็นเงิน 2,500 บาท 
      เทศบาลต าบลหนองม่วง จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ กันเงินค่าครุภัณฑ์
     ดังกล่าวไว้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักปลัดเทศบาล 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ   11  เสียง  ไม่เห็นชอบ    -    เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.2 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่ มีความ จ าเป็นต้องจ่ายไว้         

ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 กองสาธารณสุข ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
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     ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
     ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย
     ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2565 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ   
     ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง           
     ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 
     5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน         
     และสิ่งก่อสร้าง ทีย่ังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
     ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รายงานขออนุมัติกันเงิน     
     ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 

      ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ได้มีมติเห็นชอบโอนงบประมาณ ตั้งจ่าย
     เป็นรายการใหม่ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 
     ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
     รายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยได้รับการโอนงบประมาณ
     มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ       
     เบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
     ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔      
     ที่ยั งมิ ได้ก่อหนี้ผูก พันแต่มีความจ า เป็นต้องจ่ายไว้ ก่อหนี้ ผูกพันใน         
     ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้     
     ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  (เงินรายได้)              
     จ านวน  200,000   บาท 
      เพ่ือซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ หมายเลขรถขยะ ลบ 81-4615 (หมายเลข
     ครุภัณฑ์ 110-40-0005) 
     1. เปลี่ยนหัวเก่งใหม่ 
     2. ติดตั้งคันเกียร์ใหม่ 
     3. เดินสายไฟใหม่ทั้งคัน 

    4. พ่นสีใหม่ทั้งคัน  
    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงเพ่ือพิจารณา   
    ต่อไป ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กองสาธารณสุข 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ   11   เสียง ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง   -   เสียง 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.3 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ จ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้          

ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง  
     ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
     ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย
     ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2565 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
     หลกัการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน          
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง      
     ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.  2561     
     หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์         
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย
     เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกัน
     เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
     ด้วยกองคลังได้รับการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนบริหาร
     ทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
     จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,600.- บาท ท าให้ไม่สามารถที่จะก่อหนี้
     ผูกพันได้ทันในวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองม่วง    
     จึงขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวไว้ก่อหนี้ผูกพันใน    
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
     ต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กองคลัง 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ   11   เสียง   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.4 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพันแต่ มีความ จ าเป็นต้องจ่ายไว้         

ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ครับ 
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นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง  
     ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
     ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย
     ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2565 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  
 
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน          
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง      
     ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.  2561     
     หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์         
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย
     เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกัน
     เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

     เหตุผล 
     ด้วย กองการศึกษา มีโครงการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวด  
     ค่าครุภัณฑ์ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น      
     ต่อไปอีก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล     
     จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
     1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จ านวน 15 เครื่อง         
     เครื่องละ 19,900.- บาท จ านวนเงิน 298,500.-บาท (แผนงานการศึกษา 
     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
     และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รายการรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
     โฆษณาและเผยแพร่ ) 

   2. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบริเวณโรงเรียนเทศบาล   
     ต าบลหนองม่วง  ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน  4,639,000 .-บาท  (แผนงาน
     อุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)  
     3. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลมาตรฐาน ในเขตชุมชนเทศบาล  
     ต าบลหนองม่วง ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 1,500,000.-บาท (แผนงาน
     อุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) 

   4. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จ านวนเงิน  245,560.- บาท  
     (แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม   
     และการโยธา งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทเงินชดเชยสัญญา
     แบบปรับราคาได้  (ค่าK ) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล   
     ต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กองการศึกษา 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ   11   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง งดออกเสียง  -    เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.5 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ จ าเป็นต้องจ่ายไว้ ก่อหนี้

ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตศิักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง  
     ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
     ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย
     ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2565 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน          
     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง      
     ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561     
     หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์         
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย
     เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกัน
     เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง มีโครงการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้จัดซื้อ     
     จัดจ้าง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย    
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ      
     จ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี         
     รายละเอียดดังนี้ 
     1. ค่าจัดซื้อท่ีดิน ขนาด  22.80  ตารางวา จ านวนเงิน 28,500.-  บาท  
     2. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จ านวนเงิน 16,360.- บาท 
     3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรั งบดอัดแน่น  ซอยเทศบาล 23/1           
     กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่      
     ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร จ านวนเงิน   310,000.-  บาท 
     4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 25  จ านวนเงิน     
     99,000.-  บาท   
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     ช่วงท่ี 1 
     ถนนมีความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
     หรือมีพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.50 ตารางเมตร  
                ช่วงท่ี 2 
     ถนนมีความกว้าง 2.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
     หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 22.00 ตารางเมตร ขอได้โปรดน าเสนอ
     ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  เพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กองช่าง 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ   11   เสียง  ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง และสมาชิกสภาเทศบาล          
(นายธนกิจ  อุตะมะ) ต าบลหนองม่วง ผมนายธนกิจ อุตะมะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 ขออนุญาตหารือดังนี้ครับ เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาสอบถาม เรื่องผู้

สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วยโควิด 19 ไม่ยอมกักตัวที่บ้านยังมีการออกมา       
ท ากิจกรรมหรือเดินทางในเขตเทศบาล อยากหารือว่าเรามีมาตรการ
อย่างไร หรือควรให้ค าแนะน ากับประชาชนอย่างไรครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญคุณวันทนา ละม่อม รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ชี้แจง ครับ 
 
รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง และสมาชิกสภาเทศบาล 
(นางวันทนา  ละม่อม)        ต าบลหนองม่วงในส่วนของมาตรการการป้องกันโควิด 19 ก็เท่าที่ทราบกัน

ว่าสถานการณ์ตอนนี้ ผู้ป่วยและผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูง ในพ้ืนที่เขต        
เทศบาลค่อนข้างมาก ในส่วนของตลาดองค์การ มีประมาณ 6 ท่าน       
ส่วนตลาดสมบูรณ์ และพ้ืนที่ใกล้เคียงประมาณ 40 - 50 ท่าน ในส่วนของ
ผู้กักตัวหรือผู้มีความเสี่ยงสูงซึ่งจริงๆ แล้วนั้นทางเทศบาลอาจจะไม่ได้ข้อมูล
ในส่วนของผู้กักตัวทั้งหมด จึงท าให้เราไม่ทราบว่ามีใครบ้างคือผู้มีความเสี่ยง
สูงและต้องผู้กักตัว ส่วนวิธีการกักตัวนั้น ต้องกักตัวในที่ที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 
14 วัน แต่เบื้องต้นเท่าที่ได้รับแจ้งก็ยังมีผู้ที่ได้ฝ่าฝืนออกมาบ้าง ซึ่งข้าพเจ้า
ก็ได้ให้ค าแนะน าไปแล้ว และแนวการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคงต้องหารือ 
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 กับทางทีมงานของโรงพยาบาลและท่านสาธารณสุขอ าเภอให้มีมาตรการ
เพ่ิมขึ้นในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมกักตัวตามที่ทางโรงพยาบาล  และ
สาธารณสุขอ าเภอก าหนดคะ 

 ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตศิักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง  
 ในเรื่องของการกักตัวผู้เสี่ยงสูง อย่างที่ท่านรักษาการผู้อ านวยการกอง

สาธารณสุขฯ ชี้แจงนั้นบุคคลใดที่จะได้ เป็นผู้ กักตัวหรือผู้ เสี่ ยงสู ง            
จะเป็นดุลพินิจของโรงพยาบาล ซึ่งจะท าให้ทางเทศบาลตรวจสอบยาก
เพราะทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้แจงรายละเอียดมากพอ ส่วนการเดินทางข้าม
จังหวัดจากพ้ืนที่สีแดงเข็ม เข้ามาในเขตเทศบาลการกักตัวจะเป็นดุลพินิจ
ของก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทางก านันหรือผู้ใหญ่บ้านก็จะแจงรายชื่อผู้ที่
ต้องกักตัว 14 วัน ไปยังโรงพยาบาล และทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้แจงรายชื่อ
กลับมายังเทศบาล ท าให้ทางเทศบาลไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ดังนั้นจึงอยาก
ฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านให้ช่วยดูแลหากพบเห็นปัญหาดังกล่าวสามารถ
แจ้งมาท่ีท่านรักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขฯ หรือแจ้งมาที่ผมโดยตรงได้
ครับ อีกหนึ่งเรื่องที่อยากฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องจากในช่วงนี้มี
ฝนตกหนัก ตามสภาพพ้ืนที่ในเขตเทศบาลบางแห่งอาจเป็นพ้ืนที่ลุ่ม       
ถ้าพ้ืนที่ใดประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกิดน้ าท่วมขัง ฝากท่านสมาชิก
สภาฯ แจ้งมาท่ีงานป้องกันฯหรือแจ้งมาโดยตรงที่ผมได้ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิก  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  สภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่          
     ที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 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)              - 
( นายปัญญา  นิ่มเทียน ) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมั ยสามัญ      
สมัยที่  4   เมื่อวันที่   20 ธันวาคม 2564 

 

(ลงชื่อ)        สมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม   
   ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

 
 


