
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2562 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

 
ผู้มาประชุม 

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

  4.  นางกรรญา   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
  5.  นายอาราม   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  6.  นายณฤต   อิทธิตระการ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  7. นายอภิชัย   เกิดพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  8.นายกิตติพันธ์   พุ่มพวง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

9. นายพิศิษฐ   อินทร์เสวก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
     
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสมชาย   ชูสุวรรณประทีป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
2. นายช านาญ   พ่วงแคะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2 
3. นายธีระยุทธ   อังสนานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายกิติศักดิ์              วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรี 
2.  นายอุทัย   โฉมไสว   รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายชูเดช   กีระกิตติวาทย์  เลขานายกเทศมนตรี 
4.  นายจ านงค์   เรืองเกษม  ปลัดเทศบาล 
5.  นายวิเชษฐ ์   จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล  
6.  นางสาวศศิชา  สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 7.  จ่าสิบเอกหญิงจันทรา  กลั่นพจน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 6.  นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร   ผู้อ านวยการกองคลัง 

  8.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  9.  นายนิคม   ทองดี   นิติกรช านาญการ 
  10. น.ส.ณิษา   พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 11. นายศราวุธ   ทองพรม  นักประชาสัมพันธ์ 
  12. นางสาวจันทร์งาม  เกตุทอง   รองประธานชุมชนที่ 1 
  13. นายสายันต์   ทองจุล   รองประธานชุมชนที่ 3 
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พิธีก่อนเริ่มประชุม  นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง
 น าคณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
 และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ   

 
เริ่มประชุมเวลา    13.3.0  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ รายงานมีสมาชิกท่านใด ขาด ลา บ้าง (นาย
สมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภา ฯ ลากิจ 3 ท่าน ดังนี้ 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายสมชาย ชูสุวรรณประทีป สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

   2. นายช านาญ พ่วงแคะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
     3. นายธีระยุทธ อังสนานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง      สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  คราวที่แล้วครับ       

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ระบุเลขหน้าและระบุ  
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  บรรทัดเพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)    ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

 ต าบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมือ่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  8  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เ รื่ อ ง  ก า รพิ จ า รณ าร่ า ง เ ทศบัญญั ติ ง บป ร ะมา ณร ายจ่ า ย          
 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี  2 การแปรญัตติฯ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอรายงานในที่ประชุม ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯเขต 2  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง และสมาชิกสภา         (นาย
อาราม บุญพาสุข)   เทศบาล ทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ได้ประชุมสภา    
     เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕62 ในระเบียบวาระที่ ๓   
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 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ
 (ในวาระที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕62และได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ 
  ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาโดยละเอียดตามระเบีย บ
 กระทรวงมหาดไทยว ่า ด ้ว ยข ้อบ ัง ค ับ กา รป ระช ุมสภ าท ้อ ง ถิ ่น       
 พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ นั้น 
 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯของสภาเทศบาลต าบล     
 หนองม่วง ซึ่งประกอบด้วย 
     นายอาราม  บุญพาสุข เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 

นายวิวัฒน์   หลิวทอง เป็นกรรมการแปรญัตติ ฯ 
     นางกรรญา บุญพาสุข เป็นกรรมการและเลขานุการแปรญัตติ 

ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕62เวลา  10.๐๐ น.          โดย
ละเอียดแล้วนั้น ขอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
ดังนี้ 
ข้อที่ ๑ ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จัดท าไว้ถูกต้อง 
ข้อที่ ๒ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าไว้ถูกต้อง 
ข้อที่ ๓ รายละเอียดประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย
จัดท าไว้ถูกต้อง 
ข้อที่ ๔ ภายในระยะเวลาที่สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงมีมติก าหนดให้
มีการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่     15 
สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 
น.ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอค าแปรญัตติฯ ทั้ งนี้
คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาโดยละเอียดเห็นว่า ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ของเทศบาล
ต าบลหนองม่วง ได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง       ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑ แก้ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ .2543 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
     ไม่มีการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดในการพิจารณา 
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     ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
         ผมจึงขอสอบถามท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการอภิปราย              
     หรือซักถามเพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2           
     การแปร ญัตติ หรือไม่ 

ประธานสภาเทศบาล   เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ผมขอมติ          
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ที่ประชุมว่าให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย         
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิ

มติที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระ 4   เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
พ.ศ. 2563 ( วาระที่ 3 การลงมติให้ตราเทศบัญญัติฯ ) 

ประธานสภาเทศบาล  การ พิจ า รณา ให้ ค ว าม เห็ นชอบร่ า ง เ ทศบัญญั ติ งบประมาณ                
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตราเป็นเทศบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นตอน การ    
 ลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย           
 ที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการ ต่อไป 

เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยข้อบั งคับการประชุม           
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554  
 ข้อ 52 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย         
 เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร
 ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่ าจะตรา          
 เป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาเทศบาล ดังนั้น ผมจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ      
 ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 เห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงมติ ครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ   8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง    -    เสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ          
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วต้อง         

น า ร่ า ง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ              
พ.ศ. 2563                                
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 เสนอไปยังนายอ าเภอหนองม่วง เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ
     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ      
     พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประธานสภาเทศบาล เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) โคร งการอนุ รั กษ์ พั นธุ ก รรม พืช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด า ริ            
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ - สถ)       
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล                  (นาย
กิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์) หนองม่วง ข้าพเจ้า นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรี  
 ต าบลหนองม่วง ขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบ
 สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช         
 อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม        
 บรมราชกุมารี 

     หลักการ 
 ขอเสนอขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
 ราชกุมารีเพ่ือร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
 เนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
 กุมารีในกิจกรรมงานทรัพยากรท้องถิ่น 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร
 กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมิปัญญา                

 เหตุผล 
 ด้วย จังหวัดลพบุรี แจ้งซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานโครงการอนุรักษ ์
 พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุ มารี ตามหนั งสื อศาลากลางจั งหวั ดลพบุ รี ด่ วนที่ สุ ด                          
 ที่ ลบ 0023.3/5881  ลงวันที่  6 ธันวาคม  2561 เรื่องเร่งรัด    
 และสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สมัครเข้าร่วมสนอง
 พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งเป็นโครงการที่มี
 ความส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
 ท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาสมบัติของแผ่นดินและยังมีองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
 จังหวัดลพบุรี  จึงได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี    
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 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ครบทุกแห่งภายใน      
 เดือนกันยายน 2562 ซึ่งวิธีการในการร่วมคือการให้องค์กรปกครอง        
 ส่ วนท้ องถิ่ นจั ดประชุ มผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น              
 ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และผู้น าท้องถิ่น 

 ดังนั้น เพ่ือให้การสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
 กุมารี  เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติ ง านและสอดคล้อง             
 กับแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
 กุมารี 

 จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง
 พิจารณาเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
 พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการในพระราชด าริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งขั้นตอนด าเนินการ
 นั้น ต้องขอความเห็นชอบจากผู้บริหารถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และสภา    
 ท้องถิ่น ในการประชาคมท้องถิ่นทั้ง 7 ชุมชนที่ผ่านมาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 ให้อนุรักษ์ พันธุ์ก าจัด 
 ชื่ อ วิ ท ย าศ าสตร์  :   Zanthoxylumlimonella  (Dennst.) Alston.    
 ชื่ อว งศ์  :   Rutaceaeชื่ อ อ่ืน  :  ลู กระมาศ หมากมาศ (กรุ ง เทพ)  
 ก าจัดต้น พริกหอม (ภาคกลาง) มะแขว่น หมักข่วง  (แม่ฮ่องสอน)
 พริกพราน (เพชรบุรี) 
 ลักษณะ :ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 12-20 เมตร  
 เปลือกสีขาว มีหนามแหลมรูปกรวยปลายตรงหรือโค้ง เล็กน้อย 
 ขึ้นตามล าต้น กิ่ง และก้านใบ ลักษณะใบ : เป็นใบประกอบเรียงสลับ
 แบบขนนก  ใบย่อย 10-28 ใบ อาจมีใบย่อยที่ปลายหรือไม่มีก็ได้
 ขนาดใบกว้าง4-5 เซนติเมตร  ยาว 10-14 เซนติเมตร รูปรี รูปไข่
 หรือรูปขอบขนาน โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ปลายใบเรียว
 แหลม  ยอดอ่อนเป็นสีแดงปนเหลืองลักษณะดอก :  เป็นช่อแบบ
 panicle  (ช่อดอกแยกแขนง )  ออกที่ปลายยอดหรือซอกก้ านใบ 
 ยาว 10-21 เซนติเมตรก้านช่อยาว ดอกเล็กสีขาวอมเขียวเป็นกระจุก
 อยู่ตอนปลายช่อ ดอกตัวเมียและดอกตัวผู้อยู่คนละต้น กลีบรองดอก 4 
 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ เรียงสลับกับเกสรตัวผู้  4 อัน เกสรตัวเมีย         
 1 อัน อยู่เหนือเกสรตัวผู้ภายในมี 1 ช่องลักษณะผล : รปูร่างกลมผลอ่อน 
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 สีเขียว รสเผ็ดซ่ามาก เมื่อแก่เปลือกเป็นสีน้ าตาล และแตกอ้าเห็นเมล็ด  
 สีด าเป็นมัน  ออกดอก-ผล ช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน ขยายพันธุ์
 ด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง นิยมเรียกในหมู่คนจีนว่าพริกหอมหรือชวงเจียว 
 มีขายตามร้านเครื่องยาจีนทั่วไป 
 สรรพคุณ :  เมล็ด รสสุขุมกลิ่นหอม แก้ลมวิงเวียน บ ารุงโลหิต บ ารุง
 หัวใจ ขับลมในล าไส้   ถอนพิษฟกบวม แก้หนองในรากและเนื้อไม้
 รสร้อน ขับลมในล าไส้ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง หน้ามืด ตาลาย วิงเวียน 
 ขับระดู (ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์)ใบขยี้อุดฟันแก้ร ามะนาด แก้ปวดฟัน 
 ในต ารายาจีน ใช้แก้ปวด ท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาเจียน แก้ท้องเสีย
 และแก้อาการปวดไส้เลื่อนประโยชน์ ด้านอ่ืนๆ ใบอ่อนกินเป็นผักสดจิ้ม
 น้ าพริกปลาร้า ลาบ ก้อย  ผลแก่และเมล็ด  ใช้ เป็นเครื่องเทศผสม
 เครื่องแกงของอาหารพ้ืนเมืองภาคเหนือผสมกับลาบ หลู้  ย าต่างๆ
 และเป็นเครื่องแกงแค ใส่เป็น เครื่องผสมแกงอ่อมไก่ แกงอ่อมเนื้อ
 ดับกลิ่ นคาวท า ให้ มี กลิ่ นหอมดั งนั้ นจากการประชุมประชาคม              
 ทั้ ง  7  ชุมชน มีความเห็นว่ า เป็น เอกฉันว่ าสมควร เลื อก ก าจั ด            
 หรือต้นก าจัด เป็นต้นไม้เข้าร่วมโครงการสนองพระราชด าริโครงการ
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ผมขอมติที่ประชุม เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบสมัครเข้าร่วม
 สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
 พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ - สถ)  

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง    -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์  ชี้วัด 
     และค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล เรื่อง การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัด  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  และค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาล         

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

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

รายงานผลการประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลด้วย 
เทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นที่จะต้องรายงานการประเมินผล  

 



-8- 

 การจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า           
 การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 หลักการ 
 ตามหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว 4696 
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ส านักงานคณะกรรมการการกระจาย
 อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานก.ก.ถ.) ได้ประสาน
 ขอความร่วมมือเทศบาล ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมิน
 ตนเอง และด าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลในระบบ
 ประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการ
 สาธารณะของ อปท. ของส านักงาน ก.ก.ถ. พร้อมทั้งจัดท ารายงาน     
 การประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการ
 สาธารณะของเทศบาล เสนอคณะกรรมการการกระจายอ านาจ       
 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เพ่ือพิจารณาน าผลการ
 ประเมินไปปรับปรุงประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ ส าหรับวางแผน
 การจัดบริการสาธารณะตามความเหมาะสมกับบริบทของเทศบาลต่อไป
 เหตุผล 

 บัดนี้ เทศบาลต าบลหนองม่วงได้ด าเนินการตามขั้นตอน และบันทึก
 ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้
 วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น และมีการรายงานการประเมินผลฯ ให้ปลัดส านัก
 นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว ทั้ งนี้  สามารถตรวจสอบการจัดบริการ
 สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองม่วงได้ทาง www.odloc.go.th
 จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงได้รับทราบต่อไป       

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะสอบถามหรือไม ่
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)     
 
ที่ประชุม    ทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่อง อ่ืน ๆ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) หากไม่มีกระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กรรมชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม ครับ 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 

http://www.odloc.go.th/
http://www.odloc.go.th/
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(ลงชื่อ)    ผู้บันทึก 
(นายพีรพงศ์เหลืองอร่าม) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 

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

 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายวิวัฒน์  หลิวทอง ) 
 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงชื่อ)     
(นายพีรพงศ์เหลืองอร่าม) 

        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)  
(นายช านาญ  พ่วงแคะ ) 

 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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

 

(ลงชื่อ)     
 (นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


