
 

 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจ าปี 2562 
วันพฤหัสบดีท่ี  28  กุมภาพันธ์  2562 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
-------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1.  นายสมคิด     ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2.  นายวิวัฒน์    หลิวทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3.  นายพีรพงศ์   เหลืองอร่าม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

  4.  นางกรรญา   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5.  นายกิตติพันธ์  พุ่มพ่วง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

  6.  นายอาราม   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
           7.  นายธีระยุทธ    อังสนานนท์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
  8.  นายอภิชัย   เกิดพิทักษ ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
          9.  นายนฤต   อิทธิตระการ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายช านาญ     พ่วงแคะ             สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 
2. นายพิศิษฐ   อินทร์เสวก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 
3. นายสมชาย   ชูสุวรรณประทีป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายกิติศักดิ์               วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรี 
2.  นายอุทัย    โฉมไสว   รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายไพโรจน์   เอ่ียมนิ่ม   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายชูเดช   กีระกิตติวาทย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายสุวัฒน์   เศรษฐหิรัญ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.  นายจ านงค์   เรืองเกษม  ปลัดเทศบาล 

  7.  นายวิเชษฐ์   จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล  
  8.  นางสาวศศิชา  สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  9.  นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร   ผู้อ านวยการกองคลัง 

         10.  จ่าสิบเอกหญิงจันทรา  กลั่นพจน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
         11.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

          12.  นายนิคม   ทองด ี   นิติกรปฏิบัติการ 
  13.  นายศราวุธ   ทองพรม  นักประชาสัมพันธ์ 
      14.  น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
          15.  นางรุ่งทิวา   นาสมตรึก  พนักงานบัญชี 
  16.  นายธงชัย   รอดเสถียร  กรรมการชุมชนที่ 4 
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พิธีก่อนเริ่มประชุม   นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
น าคณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ         
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ   

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯรายงานมีสมาชิกท่านใด ขาด ลา บ้าง  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)    

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภา ฯ  ลากิจ 3 ท่าน คือ   
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายพิศิษฐ อินทร์เสวก สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

2. นายช านาญ พ่วงแคะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
3. นายสมชาย ชูสุวรรณประทีป สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง      
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2561 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) คราวที่แล้ว  

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ระบุเลขหน้า และระบุบรรทัด
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  เพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม ถ้าไม่มี 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ผมขอมติ ที่ ป ร ะชุ ม รั บ รองร าย ง านกา รประชุ ม สภา เทศบาล              

ต าบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2561 

มติทีป่ระชุมสภา             เห็นชอบ   8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ สภาเทศบาลต าบล
หนองม่วง ประจ าปี พ.ศ. 2562 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ    
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลต าบล 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) หนองม่วง ประจ าปี พ.ศ. 2562 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ       

สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง 

      /เรื่อง การพิจารณา… 
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เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   เรื่อง การพิจารณาก าหนดสมัยสามัญประชุมสภา เทศบาลต าบล      
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  หนองม่วง ประจ าปี พ.ศ. 2562  และก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
           สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2563 

ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ ท ศ บ า ล  พ . ศ . 2 4 9 6  แ ก้ ไ ข                      
ถึงฉบับที่  13 พ.ศ.2552 มาตร 24 วรรคหนึ่ง ในปีหนึ่ งให้มี          
สมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่งๆ ให้ก าหนดไม่เกิน สามสิบวัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีก      
จะต้ อ ง ได้ รั บอนุญาตจากผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ด  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัย
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี       
ของปีถัดไป และระยะเวลาของ สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก  
ของปีถัด ไปดั้ งนั้ น เ พ่ือ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดั งกล่ าว               
ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงน าปรึกษาในที่ประชุมสภา 
เทศบาลต าบลหนองม่วงของสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือก าหนด
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในสมัยที ่2 สมัยที ่3 
สมัยที่ 4 และสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2563)  ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองม่วง เสนอก าหนดสมัยประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
( นางกรรญา บุญพาสุข )                   ข้าพเจ้านางกรรญา บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 ขอเสนอ

 สมั ยประชุ มสภาสมั ยส ามัญประจ าปี พ . ศ .2562  ในสมั ยที่2        
 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 และสมัยแรกของปี 2563 ดังนี้   

-  สมัยสามัญที่  2  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่
30  เมษายน  พ.ศ. 2562 

- สมัยสามัญที่  3  ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่   
30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

- สมัยสามัญที่   4  ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  
30  กันยายน  พ.ศ. 2562   

- และขอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี            
พ.ศ. 2563  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  
ถึงวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2563  

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   
 
 

           /ผู้รับรอง... 
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เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายวิวัฒน์  หลิวทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
     2. นายอาราม บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมต ิ
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบพิจารณามอบหมายสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองม่วงเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบพิจารณามอบหมายสมาชิก 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง     

ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบพิจารณามอบหมายสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองม่วงเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

  หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง พิจารณา
มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวน ๒ ท่าน เป็นกรรมการ                
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง 
เหตุผล 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตั้ งแต่ปี งบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สภาองค์กรปกครองท้องถิ่นมอบหมาย      
จ านวน ๒ ท่าน เป็นกรรมการฯ 
 
  

      /จึงเสนอ... 
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จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง จ านวน ๒ ท่าน 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล
ต าบลหนองม่วง  เพ่ือออกค าสั่งและรายงานต่อส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในการต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญสมาชิกสภาฯในที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควร                          
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ให้ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง ท่านที่ 1 

สมาชิกสภาฯเทศบาลเขต 2 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายวิวัฒน์ หลิวทอง) ข้าพเจ้านายวิวัฒน์ หลิวทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงเขต 2 
 ขอเสนอ นายสมคิด  ชั ยวิบู ลย์ ธร รม  ประธานสภาเทศบาลฯ                

เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลหนองม่วง ท่านที่ 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน                         
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง   
( นายนฤต  อิทธิตระการ )    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง   
( นายอาราม  บุญพาสุข )    

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกฯท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม เป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง 
ท่านที่ 1 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่เห็นสมควรได้รับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) มอบหมาย ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง ท่านที่ 2 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายอาราม  บุญพาสุข) ข้าพเจ้ านายอาราม  บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2                

ขอเสนอ นางกรรญา  บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต1              
เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลหนองม่วง ท่านที่ 2 

       / ขอผู้รับรอง... 
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ประธานสภาเทศบาลฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน                         
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง   
(นายอภิชัย  เกิดพิทักษ์)    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง   
(นายนฤต  อิทธิตระการ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกฯท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นางกรรญา บุญพาสุข เป็นกรรมการ      

ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองม่วง 
ท่านที่ 2  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
หนองม่วงเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   เรื่ อง  การ พิจารณาขอความเห็นชอบร่ าง เทศบัญญัติ เทศบาล                           
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)   ต าบลหนองม่วงเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 

และก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลหนองม่วง          
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ขอเชิญท่านเลขาฯ    
ได้ชี้แจงระเบียบต่อสภาฯ ครับ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔7  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด 3        
ข้อ ๔๕ ระบุว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องพิจารณา       
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่น      
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน         
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ           
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น           
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธาน    
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ผมขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ต าบลหนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562      

สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
 

       /เรียนท่าน... 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายวิวัฒน์ หลิวทอง) ข้าพเจ้านายวิวัฒน์ หลิวทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงเขต 2 

ขอเสนอให้ที่ประชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล    
หนองม่วง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง 

เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 เป็นสามวาระรวดเดียว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียนวาระท่ี 5 5.1 การพิจารณาเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาล   
ต าบลหนองม่วงเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 
(วาระท่ี1) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ วาระท่ี 1 การพิจารณาเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เทศบาลต าบลหนองม่ว ง เรื่ องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย             

พ.ศ. 2562 ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

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

ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบล      
หนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562                
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ 
ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่อง  หลักเกณฑ์      
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด 
และพัฒนาการจัดการมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองม่วง  
เหตุผล 
1. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496     
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่5) พ.ศ. 2510 
มาตรา 60 ซึ่งก าหนดไว้ว่าเทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติ โดยไม่ขัด
หรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ 
(2)  เมื่อมีกฎหมายให้ เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจ           
ตราเทศบัญญัต ิ
ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้     
แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท 

           /2. เพ่ือให้… 
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2. เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ     
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม     
โดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/3(2) ก าหนดให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อก าหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการ
คัดแยกมูลฝอย เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และพัฒนา     
การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองม่วงให้สามารถแก้ไข
ปัญหามูลฝอยที่ เ พ่ิมปริมาณสู งขึ้ นอย่ า งรวดเร็ ว ในปัจจุบัน ได้            
อย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

 จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
หนองม่วง พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง                
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วงเรื่อง หลักเกณฑ์   

การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 5.2 การพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล    
หนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562         
(วาระท่ี 2) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ วาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 มีสมาชิกสภาฯท่านใด       

จะเสนอค าแปรญัตติ  ในข้อใดหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม    
เห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง                  
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 5.3 การพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง                               
เ รื่ อ ง  หลั ก เกณฑ์การคั ดแยก มูลฝอย พ.ศ .  2562  ให้ตรา               
เป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก
มูลฝอย พ.ศ. 2562 

 

       /วาระท่ี 3... 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ วาระท่ี 3 เป็นการพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ม่วงหนอง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ. 2562  ให้ตรา     

เป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก        
มูลฝอย พ.ศ. 2562 ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ        
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก  
มูลฝอย พ.ศ. 2562 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง 
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เมื่อสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง มีมติเห็นชอบตราเทศบัญญัติเทศบาล 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ต าบลหนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562      

แล้วเทศบาลฯจะได้เสนอไปยังนายอ าเภอหนองม่วง เพ่ือส่งไปยัง      
ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมการจ่ายเบี้ย
ความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ      
หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมการจ่ายเบี้ย 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ พิการ          
หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม  

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

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

ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินสะสมการจ่ายเบี้ย     
ความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ พิการ          
หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ิมเติม โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 
ขอเสนออนุมัติจ่ ายเงินสะสมการจ่ ายเบี้ ยความพิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ จ านวน 17 ราย เป็นเงิน 123,200.-  
บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

      / เหตุผล... 
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เหตุผล 
เทศบาลต าบลหนองม่วง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ิมเติม ตามหนังสือกรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 3064  ลงวันที่ 28 กันยายน  
2561 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันเนื่องจากไม่ได้ประมาณการ       
รายรับไว้ และไม่สามารถตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม     
ได้ทัน เมื่อสิ้นปีงบประมาณเงินที่ได้รับการจัดสรรจึงตกเป็นเงินสะสม  
ของเทศบาลต าบลหนองม่วง ณ วันที่สิ้นสุดปีงบประมาณ     
  ดังนั้นเพ่ือให้การเบิกเงินเบี้ยความพิการกรณีข้ามปีงบประมาณ
ของเทศบาลต าบลหนองม่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง           
ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและเพ่ือให้ผู้ พิการได้รับเงินตามสิทธิ               
ที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย เทศบาลต าบลหนองม่วง จึงขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสมการจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับการจัดสรรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2547  ข้อ 56 และข้อ 89 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 218 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เพ่ือเบิก
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่มีสิทธิจ านวนทั้งสิ้น 17 คน     
เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 123,2๐๐.- บาท ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558      
ถึงเดือนกรกฎาคม 2559  ทั้งนี้ เทศบาลต าบลหนองม่วงมียอดเงิน      
สะสมคงเหลือที่น าไปใช้จ่ายได้  ณ 30 กันยายน 2561 จ านวน  
19,560,200.18  บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสองร้อยบาท      
สิบแปดสตางค์)           

จึ ง เสนอญัตติ เ พ่ือขอความเห็นชอบจากสภา เทศบาล          
ต าบลหนองม่วง พิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินสะสมการจ่ายเบี้ย    
ความพิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสั งคมให้แก่ผู้ พิการ          
หรอืทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เพิ่มเติม   

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ ที่ประชุม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมการจ่ายเบี้ย       

ความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ พิการ          
หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม   

มติที่ประชุม เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

       

/ เรื่อง การพิจารณา... 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

 7.1 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2562 
 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card 

reader) จ านวน 8 เครื่อง  

ประธานสภาเทศบาล ฯ 7.1 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card 

reader) จ านวน 8 เครื่อง ขอเชิญนายกเทศมนตรี   

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

ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นพ .ศ.  2541 หมวด 4 การโอนและแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย      
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ        
ของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล 
เนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบ
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียก
ส าเนาเอกสารราชการที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)     
เสนอ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ด าเนินการตามมาตรการ
ระยะสั้น และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
จึ งขออนุมัติ โอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่ องอ่านบัตร         
แบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพิ่ม 
     แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
     งานบริหารทั่วไป (00111) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     รายการรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) 

- อุปกรณ์ เครื่ องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart card reader)             
(เงินรายได้)  จ านวนเงิน 5,600.- บาท  
เพ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ ออุปกรณ์ เครื่ องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์                 
(Smart card reader) จ านวน 8 เครื่อง 

     / โดยมีราย... 
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      โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)     
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้

     - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
      - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้ 

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
ที่ ใ ช้ แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ข น า ด  5 Volts, 3 Volts แ ล ะ  1.8 Volts              

 ได้เป็นอย่างน้อย   (ต้ังไว้    -    บาท , เหลือ    -    บาท) 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 3 หน้าที่ 14 ) 

     โอนลด 
     แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
     งานบริหารทั่วไป (00111) 
     งบด าเนินงาน (530000) 
     หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
- รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน-นอกราชอาณาจักร    
(เงินรายได)้ จ านวนเงิน 5,600.-  บาท  

                        (ตั้งไว้ 95,813.- บาท, เหลือ  61,265.- บาท) 
 ขอได้ โปรดน า เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่ว ง            

เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือจัดซื้อ

อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) 
จ านวน  8  เครื่อง   

มติที่ประชุม เห็นชอบ   7   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง   
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  ข้าพเจ้านายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาต 
                        แก้ไขมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 7.1 การพิจารณาโอนงบประมาณ     
     รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร       
     แบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) จ านวน 8 เครื่อง ดังนี้ 

    เห็นชอบ   8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 

ที่ประชุม    รับทราบ 
         /7.2 การพิจารณา... 
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ระเบียบวาระท่ี 7 7.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562     
เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  จ านวน 3 เครื่อง      
และจอแบบ LED ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 จอ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 7.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง และจอ   

แบบ LED ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 จอ ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

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

ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวดการโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด            
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ         
ของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล 
เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลังที่ใช้อยู่ช ารุด เพราะใช้งาน
เป็นเวลานาน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน        
ที่มาติดต่อราชการ และให้การจัดการงานด้านธุรการ งานเอกสารเป็นไป       
ด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพิ่ม 
     แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
     งานบริหารงานคลัง (00113) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     รายการรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) 
     - เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง (เงินอุดหนุน) 
     จ านวนเงิน 7,500.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน  3  เครื่อง                   
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

     -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
     -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
     (ตั้งไว้ -    บาท , เหลือ     - บาท) 

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ. ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) 

      /ตามแผน... 
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 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 14) 

     จอแบบ LED ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 จอ  (เงินอุดหนุน) 
     จ านวนเงิน 2,800.- บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแบบ LED ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 จอ  
     โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     -  มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
     -  รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366×768 Pixel 
     -  มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
     -  มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

   (ตั้งไว้ -      บาท , เหลือ    - บาท) 
     (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 
     คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) 
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
     ครั้งที่ 3 หน้าที่ 14) 

โอนลด 
     แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
     งานบริหารงานคลัง (00113) 
     งบด าเนินงาน (530000) 
     หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
     ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (532000) 
     รายการค่าจ้างเหมาบริการ (320100)    
     (เงินอุดหนุน) จ านวนเงิน 10,300.-  บาท  
                        (ตั้งไว้ 128,600.- บาท, เหลือ  128,600.- บาท) 
     ขอได้ โปรดน า เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่ว ง              
     เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุม การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด800 VA จ านวน 3 เครื่อง และจอ
แบบ LED ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 จอ   

มติที่ประชุม เห็นชอบ   8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 7.3 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
   เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 7.3 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เพ่ือจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน                   

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
      /เรียน.... 
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นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง  

ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองม่ว ง  เ พ่ือขออนุมัติ                
ให้สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการ          
และเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

     เทศบาลต าบลหนองม่วง โดยสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วง  
     ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

     โดยโอนเพ่ิมหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง   
     56,000  บาท โอนลด หมวดค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
     ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 40,000.- บาท 
     และประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านาน 16,000 .-  
     บาท ดังนี้    
     โอนเพิ่ม 
     แผนงานการพาณิชย์ 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง      เป็น เงิน   56,000. - บาท               
รถจักรยานยนต์ จ านวน  1  คัน 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน  
เ ป็ น เ งิ น   5 6 , 0 0 0 . -   บ า ท  ( ห้ า ห มื่ น ห ก พั น บ า ท ถ้ ว น )                            
โดยตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
หน้าที่ 23                                                                                  

 โอนลด 
     แผนงานงบด าเนินงาน 
     หมวดค่าใช้สอย    ตั้งไว้   291,000  บาท 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้   105,000  บาท  
     ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์              ตั้งไว้     
     50,000.- บาท  คงเหลือ 48,500.- บาท โอนลด 40,000.- บาท 

        แผนงานงบด าเนินงาน 
     หมวดค่าใช้สอย    ตั้งไว้   291,000.-  บาท 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้   105,000.-  บาท

            ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ตั้งไว้       
     50,000.- บาท คงเหลือ  50,000.- บาท  โอนลด  16,000.- บาท 

รวมโอนลด  56,000.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

      /เหตุผล... 
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เหตุผล 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สถานธนานุบาลเทศบาล     
ต าบลหนองม่วง ไม่ได้ตั้ งงบประมาณในการจัดซื้อเ พ่ือการนี้ ไว้            
และสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ
เ พ่ือการปฏิบัติ งานที่มีประสิทธิภาพและการบริการประชาชน           
ของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง 
จึ งขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2562  ดังกล่าว 
ทัง้นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27  ก าหนดให้การโอน 
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย       
เป็นรายการใหม่ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติทีป่ระชุม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดซื้อ

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี  จ านวน 1 คัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 7.4 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
   เพื่ออุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   7.4 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เ พ่ื อ อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เ ข ต ร ะ บ บ จ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า                             

ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ                            

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

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ืออุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562  เพ่ืออุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า   
เ พ่ื อ ใช้ ใน โ ร ง เ รี ยน เทศบาลต าบลหนองม่ ว ง  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

      /ที่ดิน... 



-17- 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน        
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
เหตุผล 
ด้วย เทศบาลต าบลหนองม่วง จะด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง     
ใน พ้ืนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564)เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 9 ซึ่งเทศบาลฯ มิได้ตั้งงบประมาณไว้                   
จึ ง ข ออนุ มั ติ โ อ น เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ตั้ ง จ่ า ย เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ ห ม่                          
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพิ่ม  (กองช่าง) 
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
     งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
     งบเงินอุดหนุน (560000)   
     หมวดเงินอุดหนุน (561000) 

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) 
อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บริเวณโรงเรียนเทศบาล
ต าบลหนองม่วง (เงินอุดหนุน)งบประมาณ 679,077.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอหนองม่วง              
ตามโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 9 
โอนลด (กองการศึกษา) 
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
งบด าเนินงาน (530000) 
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย (532000) 
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)     
- ค่าจ้างเหมาบริการ(เงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวนเงิน    50,000.-  บาท 

    (ตั้งไว้ 100,000.- บาท, เหลือ 100,000.- บาท) 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
    งบด าเนินงาน (53000) 
    หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
    รายการรายจ่ายค่าใช้สอย (532000) 
    รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 
    - ค่าจ้างเหมาบริการ (เงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวนเงิน 500,000.- บาท 
    (ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท, เหลือ 1,069,604.10.- บาท) 
    หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) 
    ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า (340100) (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

          /จ านวน... 
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    จ านวนเงิน 129,077.- บาท 
    (ตั้งไว้ 292,182.- บาท, เหลือ 292,182.- บาท) 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  679,077.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน         

     เจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
ขอได้ โปรดน า เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่ว ง             
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ืออุดหนุน

โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน โครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน โครงการขยายเขต 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบ 
     จ าหน่ายไฟฟ้าโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
     หลักการ 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)      
 พ.ศ .2552 มาตรา67 ทวิการจ่ าย เงิ นตามมาตรา 67  (8 )              
 และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความ
 เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

     เหตุผล 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง ได้โอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพ่ืออุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองม่วง  
ซ่ึงจะด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโรงเรียนเทศบาลต าบล
หนองม่วง เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 9 จึงเสนอ
ญัตติ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศต าบลหนองม่วง พิจารณา
เห็นชอบการจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีพ.ศ.2562 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ ายโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  จ านวนเงิน 
679,077.- บาท ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ  มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  การพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน โครงการขยายเขต 
      ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวนเงิน 679,077.- บาท  

       /เห็นชอบ... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ   8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องพิมพ ์(printer) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องพิมพ์ (printer) 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ    เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง   
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
     รับบริจาคเครื่องพิมพ์ (printer)  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 
     ขอรับบริจาคเครื่องพิมพ์ (printer) จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในราชการ 
     กองคลัง เทศบาลต าบลหนองม่วง 

     เหตุผล 
              ด้วย ร้านเฮชพี คอมพิวเตอร์ โดยนายทนงศักดิ์ บุญฉิม มีความประสงค์ 
     บริจาคเครื่องพิมพ์ (printer) จ านวน 1 เครื่อง ให้แก่ กองคลังเทศบาล 
     ต าบลหนองม่วง โดยไม่มีเงื่อนไข 
     เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง              
     และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง มาตรา 122 

 ให้ ระ เบี ยบส านักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการพัสดุ  พ.ศ .2535                          
 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่ าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการ                              
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ     
การบริหารพัสดุ  ของหน่วยงานของรัฐ อ่ืนที่ ไม่อยู่ภายใต้บั งคับ            
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535         
หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี           
ที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆตามพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 
(ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7)        
พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 9    
ในกรณีที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ    
ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหาร 

       /ราชการ... 
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ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ 
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นขอได้โปรด
น าเสนอตอ่ทปีระชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ ที่ประชุม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องพิมพ์   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 10 แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 

ประธานสภาเทศบาล ฯ แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564 ) 
 (นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 

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

 ด้วย เทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นที่จะต้องแจ้งการประกาศ 
 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ) 
 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 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
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศ   
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ใช้
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

     เหตุผล 
     เทศบาลต าบลหนองม่ ว ง  ได้ ป ระกาศ ใช้ แผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น                      
     ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เทศบาล
     ต าบลหนองม่วง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  โดยด าเนินการ
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 )    
     พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาล  
     ต าบลหนองม่วงทราบต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 

       /เรื่องอ่ืนๆ... 
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ระเบียบวาระท่ี 11   เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) หากไม่มีกระผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
 หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้อง        

ทีเ่ข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ   
  

เลิกประชุมเวลา    15.00 น. 
 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึก 
 

(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

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

 

 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายวิวัฒน์  หลิวทอง ) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)     

(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงชื่อ)  
( นายช านาญ  พ่วงแคะ ) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ  
สมัยที่..........................เมื่อวันที่................................................ 

 

             (ลงชื่อ)     
  ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


