
 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

     สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562 
วันพฤหัสบดีท่ี  25 เมษายน  2562 

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

ผู้มาประชุม 
 
  1. นายสมคิด    ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 

2. นายวิวัฒน ์  หลิวทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

  4. นางกรรญา  บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายช านาญ  พ่วงแคะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6. นายธีระยุทธ  อังสนานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
8. นายนฤต  อิทธิตระการ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  9. นายพิศิษฐ  อินทร์เสวก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
          
ผู้ไม่มาประชุม  
 
  1. นายกิตติพันธ์  พุ่มพ่วง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
  2. นายอภิชัย    เกิดพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  3. นายอาราม  บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายกิติศักดิ์             วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรี 
2. นายอุทัย  โฉมไสว   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายไพโรจน์  เอ่ียมนิ่ม   รองนายกเทศมนตรี 

  4. นายชูเดช  กีระกิตติวาทย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  5. นายสุวัฒน ์  เศรษฐหิรัญ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

6. นายจ านงค ์  เรืองเกษม  ปลัดเทศบาล 
7. นายวิเชษฐ ์  จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล   

  8. นางสาวศศิชา  สุกสี   หัวหน้าส านักปลัด 
  9. นางสาวจันทร์ทิพย์ ลามิตร   ผู้อ านวยการกองคลัง 
         10. จ.ส.อ.หญิงจันทรา กลัน่พจน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ 
         11. นางรชาดา  กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
         12. นายนิคม  ทองดี   นิติกร 
         13. นายศราวุธ  ทองพรม  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
         14. นางสาวณิษา  พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 



-2- 

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 บ้าง 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภาฯ ลากิจ  3 ท่าน  ครับ   
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายกิตติพันธ์   พุ่มพ่วง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
     2. นายอภิชัย     เกิดพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
     3. นายอาราม   บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง สมัย
สามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

เลขานุการสภาเทศบาล   หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ระบุเลขหน้า  และระบุ         
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  บรรทัดเพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหมครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ถ้าไม่มีขอมติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล    
     หนองม่วงสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 28   
     กุมภาพันธ์  2562 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
     พ.ศ. 2562 

ประธานสภาเทศบาล   เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  พ.ศ. 2562  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ    เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง      
     ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไป     
     ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยมีหลักการ และเหตุผลดังนี้ 

         /หลักการ... 
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     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
     ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2541 ข้อ 27 และแก้ ไขเพ่ิมเติม        
     พ.ศ. 2543 (ฉบับที่  3) การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด         
     ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
     เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
     สภาท้องถิ่นขอรับความเห็นชอบ 
     เหตุผล 
     ด้วยกองการศึกษา ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน
     เทศบาล ต าบลหนองม่วงเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น แต่ยังมิได้จัดซื้อครุภัณฑ์
     ที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพ่ือให้การ
     จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขออนุมัติโอน
     งบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์การศึกษา   
     จ านวน 3 รายการโดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   โอนเพิ่ม จ านวน 61,000 บาท  
    แผนงานการศึกษา (00210) 

     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     รายการรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)  
      1. พัดลมโคจรติดผนัง (เงินรายได้)  จ านวนเงิน 16,000.- บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง  ขนาด  18  นิ้ว  จ านวน 8 ตัว 
     ราคาตัวละ  2,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          - สามารถปรับระดับควบคุมความเย็นได้ 
           - สามารถปรับบังคับทิศทางลมได้ 
     (เนื่องจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
     จึงตั้งราคาจากการสืบราคาจากท้องตลาด) 
      (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
     ครั้งที่ 3 หน้า 21) 

     รายการครุภัณฑ์การศึกษา (410200) 
      1. โต๊ะ, เก้าอี้นักเรียน (เงินรายได้) จ านวนเงิน 25,000.- บาท 
       เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ โต๊ ะ ,เก้ า อ้ี นั ก เรี ย น  จ าน วน  2 0  ชุ ด               
     ราคาชุดละ 1,250.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         1) โต๊ะนักเรียน 
            -  เป็นโต๊ะขนาดกว้าง 400 มม. x ยาว 600 มม. x สูง 54 มม. 
            -  ขาท าด้วยเหล็กกลม ขนาด 7/8” 
            -  หน้า TOP ผลิตจากไม้ยางพาราอัดประสาน หนาไม่ต่ ากว่า 22 มม. 
           -  มีชั้นส าหรับเก็บของ 

/หน้า TOP… 
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           - หน้า TOP ทาสีธรรมชาติ 
     2) เก้าอ้ีนักเรียน  
            - โครงสร้างเป็นเหล็ก 
           - ที่นั่ง พนักพิง ผลิตจากไม้ยางพาราอัดประสาน 
           - ทาสีธรรมชาติ 
     (เนื่องจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคา
     จากการสืบราคาจากท้องตลาด)    
     (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
     ครั้งที่ 3 หน้า 21) 

     2. กระดานแบบไวท์บอร์ดสีขาว (เงินรายได้)  
     จ านวนเงิน 20,000.- บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดสีขาว จ านวน 8 ชุด  
     ราคาชุดละ 2,500.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           - กระดาษไวท์บอร์ดสีขาว ขนาด 120 x 240 ซม.  
           - รางส าหรับใส่ปากกา 
           - แปรงลบปากกาไวท์บอร์ด 
      (เนื่องจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคา
     จากการสืบราคาจากท้องตลาด)     
     (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
     ครั้งที่ 3 หน้า 21) 

   โอนลด 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) 

     งบด าเนินงาน (530000) 
     หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

   ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย (532000) 
     รายการรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)  
     - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ (กองการศึกษา)      
     (เงินรายได้)  จ านวนเงิน  61,000.-  บาท 

   (ตั้งไว้  200,000.-  บาท ,  โอนเพิ่ม 320,000.- บาท ,      
   เหลือ  63,265.- บาท) 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  61,000.- บาท (-หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)  
         กองการศึกษา ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายการดังกล่าวไว้ จึงเสนอญัตติ 
   เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ขออนุมัติ
   โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายงานใหม่  จึงขอได้โปรดน าเสนอ      
   ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 / มีสมาชิก... 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ         
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุมครับ 

มตทิี่ประชุมสภา             เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาเทศบาล เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ท้องถิ่น  ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นที่จะต้องขอให้สภาท้องถิ่น
     พิ จารณ าเสน อรายชื่ อส มาชิ ก สภ าเทศบ าล  จ า น วน  3  คน                
     เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา         
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 ข้อ 8(3) 
     สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน โดยให้มีวาระ 
     อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และตาม
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548 แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3 )         
     พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 8 ของระเบียบ
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “กรรมการตาม 
     (3) (๔ ) (๕ ) แ ล ะ  (6) ให้ มี ว า ระอ ยู่ ใน ต า แ ห น่ งค ร าว ล ะสี่ ปี             
     และอาจ ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได ้
     เหตุผล 
     เนื่องจาก สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
     ตามค าสั่งเทศบาลต าบล หนองม่วง ที่ 273/2560 ลงวันที่ 24 
     พฤษภาคม 2560ใกล้ครบวาระ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น         
     พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ให้ยกเลิก
     ความในวรรคสองของข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยาด้วย  
     การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
     และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “กรรมการตาม (3) (๔) (๕) และ (6) ให้มี
     วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้”    
     จึงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล    
     จ านวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
 

/ จึงขอเสนอ... 
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     จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควร 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ให้ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ท่านที่ 1  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายวิวัฒน์ หลิวทอง) ข้าพ เจ้ านายวิวัฒ น์  หลิ วทอง  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2             

ขอเสนอนายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1     
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ท่านที่ 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอผู้รับรอง  2  ท่านครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 รับรอง 
(นางกรรญา บุญพาสุข) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง 
(นายนฤต อิทธิตระการ) 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯในที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็น 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) สมควรให้ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ท่านที่ 2 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายวิวัฒน์ หลิวทอง) ข้าพ เจ้ านายวิวัฒ น์  หลิ วทอง สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2            

ขอเสนอ นายนฤต อิทธิตระการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2       
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ท่านที่ 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอผู้รับรอง  2  ท่านครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  รับรอง 
(นางกรรญา บุญพาสุข) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 รับรอง 
(นายพิศิษฐ อินทร์เสวก) 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯในที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็น 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) สมควรให้ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ท่านที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายวิวัฒน์ หลิวทอง) ข้าพ เจ้ านายวิวัฒ น์  หลิ วทอง สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต  2           

ขอเสนอ นางกรรญา บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1        
 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ท่านที่ 3 

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง 
(นายช านาญ พ่วงแคะ) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 รับรอง 
(นายธีระยุทธ อังสนานนท)์ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอสรุปว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงที่ได้รับการเสนอ 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) จ านวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 2. นายนฤต   อิทธิตระการ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 3. นางกรรญา บุญพาสุข       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นควรให้สมาชิกสภาฯทั้ง 3 ท่าน    

เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

มติทีป่ระชุม    เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่ อ ง การคั ด เลื อกสมาชิ กสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                 
เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นที่จะต้องขอให้สภา

ท้องถิ่นพิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 คน 
เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28(3) สมาชิก
     สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน โดยให้มีวาระอยู่ใน
     ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการการคัดเลือกอีกได้  และตาม
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548 แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3 )         
     พ.ศ.2561 ข้อ ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคสาม ของข้อ 28 
 

/ของระเบียบ... 
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               ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
     “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
     คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
     เหตุผล 
     เนื่ องจาก สมาชิกสภาเทศบาลซึ่ งเป็ น คณ ะกรรมการติดตาม           
     และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วง ตามค าสั่งเทศบาล
     ต าบลหนองม่วง ที่  274/2560ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2560     
     ใกล้ครบวาระ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
     แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
     เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคสาม
     ของข้อ  28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
     แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และให้ใช้
     ความต่อไปนี้แทน “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระ
     อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” จึงให้ที่
     ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน       
     3 คน เพ่ือแต่ งตั้ งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล     
     แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองม่วงจึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภา
     เทศบาลต าบลหนองม่วงได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควร 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ให้ ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 1 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นางกรรญา บุญพาสุข) ข้าพเจ้านางกรรญา บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 1            

ขอเสนอนายวิวัฒ น์  หลิ วทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2           
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ท่านที่ 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอผู้รับรอง  2  ท่านครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง 
(นายนฤต อิทธิตระการ) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 รับรอง 
(นายช านาญ พ่วงแคะ) 

ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควร 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ให้ ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 2 

/ เรียนประธาน... 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นางกรรญา บุญพาสุข) ข้าพเจ้านางกรรญา บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 1            

ขอเสนอนายช านาญ  พวงแคะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2           
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ท่านที่ 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอผู้รับรอง  2  ท่านครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง 
(นายนฤต อิทธิตระการ) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง 
(นายวิวัฒน์ หลิวทอง) 

ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควร 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ให้ ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นางกรรญา บุญพาสุข) ข้าพเจ้านางกรรญา บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 1            

ขอเสนอนายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1           
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ท่านที่ 3 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอผู้รับรอง  2  ท่านครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง 
(นายนฤต อิทธิตระการ) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง 
(นายวิวัฒน์ หลิวทอง) 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอสรุปว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ที่ได้รับการเสนอ 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) จ านวน 3  ท่ าน  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิน่ ดังนี้ 
 1. นายวิวัฒน์    หลิวทอง      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 2. นายช านาญ   พวงแคะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 3. นายพีรพงศ์   เหลืองอร่าม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นควรให้สมาชิกสภาฯทั้ง 3 ท่าน    

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง อ่ืน ๆ 

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

ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ 

      
เลิกประชุมเวลา    15.30 น. 
      
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึก 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวัน..........................................    

 

 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายวิวัฒน์  หลิวทอง ) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
(ลงชื่อ)     

(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงชื่อ)  
( นายช านาญ  พ่วงแคะ ) 

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

 

(ลงชื่อ)     
  ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


