
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 ประจ าปี 2564 

วันจันทร์  20  ธันวาคม  2564 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

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

1. นายสมคิด     ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายวิวัฒน ์   หลิวทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายพีรพงศ์   เหลืองอร่าม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
4. นายกิติพันธ์   พุ่มพวง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายธนวัฒน์   สวนแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  6. นายปัญญา   นิ่มเทียน  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. นายภัทรชัย   ดีเจริญ   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. นายวิเชษฐ์   จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล 

  8. นางสาวศศิชา   สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  9. นายชัยภาดิษฐ ์  โฉมไสว   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
  10.  นางวันทนา   ละม่อม   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ  
         กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

         11. นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 12. นางวรรณา   มากยก   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

          13. นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  14. 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 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ รายงานมีสมาชิกท่านใด ขาด ลา ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)    

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ลากิจ 1 ท่าน  
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายภัทรชัย ดีเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1    

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุมคราวทีแ่ล้ว 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้ระบุเลขหน้า และระบุบรรทัด
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  บรรทัด เพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม หากไม่มี ผมขอมต ิ
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)     ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงสมัยสามัญ          

  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  11  เสียง    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ส านักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ฯ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ส านักปลัดฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ   

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตศิักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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 หรือโอนไปตั้ง
     จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     เหตุผล 
     เนื่องจาก ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมช ารุด จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
     และประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  โดยการโอน        
     งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือตั้งจ่าย       
     เป็นรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
     โอนเพิ่ม  
      ส านักปลัดเทศบาล 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
      งานบริหารทั่วไป (00111) 
     งบลงทุน  
      หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 
     เครื่องชุมสายโทรศัพท์ (เงินรายได้)  จ านวน 15,000 บาท 
      (ตั้งไว้   -   บาท   คงเหลือ   -    บาท) 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์ จ านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียด 
     ดังนี้    
      1) รองรับ 4 สายนอก 16 สายใน  
      2) มีอุปกรณ์กันไฟกระชาก  
      3) ระบบเสียงตอบรับ โดยผู้ที่โทรเข้า จะได้ยินเสียงตอบรับ 
      4) การโทรเข้า สามารถตั้งให้รอสายหรือโอนจากเบอร์ต่อภายในไปยังเบอร์
     ต่ออ่ืนๆได้ 
      5) ช่องต่อภายใน สามารถต่อเชื่อมกับแฟกซ์ เพื่อรับหรือส่งแฟกซ์ได้ 
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติตาม  
     หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22       
     มิถุนายน 2552 จัดซื้ อในราคาท้ องตลาดหรือราคาที่ เคยจัดซื้ อ          
     อย่างประหยัด เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
      - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (อ้างถึง : หนังสือ     
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15   
     พฤษภาคม 2562) 
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) 
     จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (เงินรายได้)         จ านวน 45,000 บาท 
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     (ตั้งไว้   -   บาท   คงเหลือ   -    บาท) 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 
     200 นิ้ว จ านวน 1 จอ  
      โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
         1) ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144นิ้ว  
          หรือ 120 x 160 นิ้ว หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต 
          2) ทุกขนาดตามข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วย
          สวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
      หมายเหตุ : ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (โดยประมาณ) 
     - รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
     เดือนธันวาคม 2564     
     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (อ้างถึง : หนังสือ
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15   
     พฤษภาคม 2562) 

     โอนลด 
      ส านักปลัดเทศบาล 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
      งานบริหารทั่วไป (00111) 
     งบด าเนินงาน (530000) 
      หมวดค่าใช้สอย (532000) 
     ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)  (เงินรายได้)   
     จ านวน  60,000.- บาท 
      (ตั้งไว้  732,300.-  บาท   คงเหลือ  732,300.- บาท) 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  60,000.- บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 
    ขอไดโ้ปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพื่อพิจารณา

     ต่อไปขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ ที่ประชุม    
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2565   ส านักปลัดเทศบาล  

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  11  เสียง    ไม่เห็นชอบ  -    เสียง งดออกเสียง   -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
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นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง     
     ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล       
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ของเทศบาลต าบลหนองม่วง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕48 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)         
     พ.ศ. ๒๕61 หมวด 6 ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้     
     จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น         
     เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
     พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น              
     ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
     และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
     สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

     เหตุผล 
     เทศบาลต าบลหนองม่วง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
     ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
     ของต าบลหนองม่วง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยด าเนินการ
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางเทศบาลได้จัดท าประกาศเทศบาลต าบล      
     หนองม่วง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
     (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564  ตามยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ  
     - จ านวนโครงการปี พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) 
     29 โครงการ จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 โครงการ 
     2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     - จ านวนโครงการปี พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) 
     73 โครงการ จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 43 โครงการ 
     3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสร้างความสามัคคี ในชาติ 
     และส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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   - จ านวนโครงการปี พ.ศ.2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) 
    8 โครงการ จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 โครงการ 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   - จ านวนโครงการปี พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) 

    25 โครงการ จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 โครงการ 

   รวมจ านวนโครงการปี พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 -        
    ๒๕65)  135 โครงการ จ านวนโครงการที่น ามาจัดท าเทศบัญญัติ       
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 72 โครงการ        
    สรุปคิดเป็นร้อยละ 53.33 ของจ านวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 

   จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงทราบต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   

มติที่ประชุมสภา           ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 
     เทศบาลต าบลหนองม่วง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เทศบาลต าบลหนองม่วง ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตศิักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นที่จะต้องแจ้งการประกาศใช้ 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 ) เทศบาลต าบลหนองม่วง 
     โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 )       
     พ.ศ. 2559  หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24 ให้ผู้บริหาร
     ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
     แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
     บริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน
     ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และ      
     ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
     เหตุผล 
     เทศบาลต าบลหนองม่วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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     ( พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 ) ของเทศบาลต าบลหนองม่วง เมื่อวันที่ 27 
     ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘       
     แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
     ญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงทราบขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   

มติที่ประชุมสภา           ทราบ     

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     เทศบาลต าบลหนองม่วง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาล  
     ต าบลหนองม่วง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เทศบาลต าบลหนองม่วง ตามนโยบายที่ ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล       

ต าบลหนองม่วง ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตศิักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลหนองม่วง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
     เทศบาลต าบลหนองม่วง ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็น        
     ที่จะต้องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 12) 
     พ.ศ. 2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 4 และวรรค 5 “ให้นายกเทศมนตรี
     จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา   
     เทศบาลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงาน
     แสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย” 

     เหตุผล 
     ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
     เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้ปฏิบัติงานการบริหารราชการ
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเรื่องรายงาน
     แสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
     ต าบลหนองม่วง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
     ดังนี้  
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     รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 
     2564 - วันที่ 30 กันยายน 2564 )เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบล
     หนองม่วงและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
     กระผมนายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง     
     ขอแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบล
     หนองม่วง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
     (ฉบับที่  12) พ.ศ.  2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 4 และวรรค 5           
     “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย      
     ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  โดยค าแถลงนโยบาย         
     ของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ให้ประกาศไว้    
     โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย ซึ่งนโยบายมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา
     ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา 
     ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
     และด้านการเมืองด้านการบริหาร เพ่ือเป็นทิศทางและแนวทางในการ   
     พัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วงต่อไป และขอรับรองว่าจะบริหารและพัฒนา
     เทศบาลต าบลหนองม่วงด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม โดยยึดถือประโยชน์   
     ของพ่ีน้องประชาชนเทศบาลต าบลหนองม่วงเป็นหลัก ตามนโยบายตามที่
     ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
      1. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและด้านการบริหาร มีเป้าหมาย    
     การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลหนองม่วงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการ
     จัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีศักยภาพและมาตรฐานในการให้การบริการ
     สาธารณะ ปฏิบัติตามหน้าที่และพันธกิจขององค์กรตลอดจน การเป็น   
     หน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
     เป็นอย่างด ี
      2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน มีเป้าหมาย
     การพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิ ตที่ ดีสามารถดูแลตนเองได้              
     ในขั้นพ้ืนฐาน ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่ วถึงเท่าเทียมกัน 
     เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ปลอดปัญหาด้านยาเสพติด 
     3. ด้านการศึกษา มีเป้าหมายเปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาประชาชน  
     ให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ดี สุขภาพดี 
     จิตใจดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ เป็นก าลังส าคัญ
     ในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วงสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     4. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายของการพัฒนา    
     เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  
     ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้มีความสะดวก          
     มีระเบียบและทัศนียภาพที่เหมาะสมสวยงาม 
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      5. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีเป้าหมายการ
     พัฒนาคือ ให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต
     และทรัพย์สิน 
     6. ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีเป้าหมายของการพัฒนา     
     คือ การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม    
     ทุกพ้ืนที่เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ อ านวยความสะดวกตามความต้องการ
     ของประชาชน เป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจ    
     ในอนาคต 
     7. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น มีเป้าหมายการพัฒนา
     คือ เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
     ให้คงอยู่สืบไป 

     พร้อมนี้จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา     
     เทศบาลต าบลหนองม่วง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ห้วง    
     ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564- วันที่ 30 กันยายน 2564
     ดังนี้ 

      โครงการพัฒนา 
   1. โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็ปไซค์ของเทศบาลต าบลหนองม่วง 
   งบประมาณ  22,200.- บาท 
   2. โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับขั้นตอน / อัตราการเก็บภาษีต่างๆ 
   งบประมาณ 10,000.- บาท 
   3. โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ 12,960.- บาท 
   4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
   งบประมาณ 73,860.- บาท 
   5. เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
   งบประมาณ 20,000.- บาท 
   6. เงินอุดหนุนฯ ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
   งบประมาณ 7,000.- บาท 
   7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
   โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
   เทศบาลต าบลหนองม่วง งบประมาณ 1,038,700.- บาท 
   8. ค่าใช้จ่ายการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
   งบประมาณ 15,000.- บาท 
   9. ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   งบประมาณ 757,227.-บาท 
   10. โครงการจัดซื้อที่ดิน ขนาด 22.80 ตารางวา งบประมาณ 28,500.- บาท 
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   11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 25 ช่วงที่ 1 
   ถนนมีความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
   หรือ มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2          
   ถนนมีความกว้าง 2.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
   หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 22.00 ตารางเมตร งบประมาณ       
   99,000.- บาท 
   12. โครงการก่อสร้างถนนลูกรั งบดอัดแน่น ซอยเทศบาล 23/1          
   งบประมาณ 310,000.- บาท 
   13. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณโรงเรียนเทศบาล
   ต าบลหนองม่วง งบประมาณ 4,639,000.- บาท 
   14. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล งบประมาณ 1,500,000.- บาท 
   15. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) งบประมาณ 25,000.- บาท 
   16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนส าหรับ
   สนับสนุนอาหารกลางวัน หน่วยงานอ่ืน (โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง) 
   งบประมาณ 308,000.- บาท 
   17. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองม่วง (ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
   บริเวณ ซอยเทศบาล 13 หลังโรงเรียนทองทาบไปสระน้ าเสีย งบประมาณ 
   41,477.48.- บาท 
   18. อุดหนุนโครงการการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ (ส านักปลัด) 
   งบประมาณ 10,000.- บาท 
   19. โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และผู้ที่ได้รับ
   ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โควิด 19 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 837 ครัวเรือน งบประมาณ      
   498,015.- บาท 

      ครุภัณฑ์เพื่อการบริการสาธารณะ 
   1. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวระบบเสียงไร้สาย (เขตเทศบาลฯ)  งบประมาณ 
   336,000 บาท 
   2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล (งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุฯลฯ) 
   งบประมาณ 22,000.-บาท 
   3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 15 เครื่อง 
   ( โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง) งบประมาณ 298,500.- บาท 
   4. เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน  1  เครื่อง งบประมาณ  59,000  บาท 
   5. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จ านวน  1  เครื่อง (งานป้องกัน         
   และบรรเทาสาธารภัย) งบประมาณ 55,500.- บาท 
   6. ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ ทะเบียน 81-4615 จ านวน  1  คัน  
   งบประมาณ 200,000.- บาท 
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     ที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองม่วง        
     ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และส่งเสริมการบริหารงาน 
     ส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆ ประสบความส าเร็จด้วยดีตลอดมา การพัฒนา
     ในปีต่อๆไป กระผมและคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองม่วง จะมุ่งมั่น
     พัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง ตลอดจนจะบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุข
     ของชาวเทศบาลต าบลหนองม่วงตลอดไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
     สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   

มติที่ประชุมสภา           ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ   

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ หากไม่มี 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตศิักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 ขอชี้แจงการด าเนินงานของทางเทศบาลต าบลหนองม่วงเกี่ยวกับ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหตุที่ไม่ได้น าเสนอใน
ผลงาน เพราะว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้น ไม่ใช่งบประมาณของเทศบาล 
แต่ เป็นงบประมาณที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรร
งบประมาณดังกล่าวให้แก่ทางเทศบาล จ านวน 2 โครงการ  

 - โครงการที่ 1 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล
ต าบลหนองม่วง งบประมาณ 7,959,900.- บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 - โครงการที่ 2 ก่อสร้างสนามฟุตบอล 11 คน กว้าง 68 เมตร ยาว 125 
เมตร มีลู่วิ่งอยู่ด้านทิศตะวันตก 4 ลู่วิ่ง งบประมาณ 3 ,593,000.- บาท 
อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และด าเนินการเรียกผู้รับจ้าง      
เข้ามาท าสัญญา 

 หลังจากนี้ไปทางเทศบาลจะด าเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง       
การก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง และพร้อมกันนั้นก็จะท า
การหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างสนามฟุตซอล ซอย 5 นอกจากนั้นในเรื่อง
ของซอย 23/1 และซอย 25 ก็จะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในล าดับต่อไป 

 ขอบคณุครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภา 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ทุกท่านทราบว่าส าหรับปี พ.ศ. 2564 นี้ การประชุมสภาของเราสิ้นสุดลง 
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     แล้วครับ ส าหรับการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกในปี พ.ศ.2565  
     จะเริ่มต้นในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผมขอบคุณท่านสมาชิกสภา
     เทศบาลฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่
     เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น.  

 
(ลงชื่อ)          พีรพงศ ์เหลืองอร่าม       ผู้บันทึก 

     (นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 

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

 
(ลงชื่อ)   นายอาราม  บุญพาสุข  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นายอาราม  บุญพาสุข ) 
 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ)       นายภัทรชัย  ดีเจริญ   
(นายภัทรชัย  ดีเจริญ) 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม         
 
 

(ลงชื่อ)   นายปัญญา  นิ่มเทียน 
( นายปัญญา  นิ่มเทียน ) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ      
สมัยที่  1/2565  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2565 

 

(ลงชื่อ)     สมคิด  ชัยวิบูลยธ์รรม  
   ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง   

 


