
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจ าปี 2562 

วันจันทร์  24  มิถุนายน 2562 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1.  นายสมคิด     ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2.  นายวิวฒัน์    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.  นายนฤต   อิทธิตระการ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  9.  นายสมชาย   ชูสุวรรณประทีป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายช านาญ     พ่วงแคะ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 
2. นายพิศิษฐ   อินทร์เสวก         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 
3. นายอภิชัย   เกิดพิทักษ์         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

  6.  นายวิเชษฐ ์   จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล  
  7.  นางสาวศศิชา  สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  8.  นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร   ผู้อ านวยการกองคลัง 

         9.  จ่าสิบเอกหญิงจันทรา  กลั่นพจน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 10.  นายชัยภาดิษฐ์  โฉมไสว   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
         11.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

          12.  นายนิคม   ทองดี   นิติกรช านาญการ 
  13.  นายศราวุธ   ทองพรม  นักประชาสัมพันธ์ 
      14.  น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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พิธีก่อนเริ่มประชุม   นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง       
น าคณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ   

เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ รายงานมีสมาชิกท่านใด ขาด ลา บ้าง  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)    

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภา ฯ  ลากิจ 3 ท่าน คือ   
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายช านาญ   พ่วงแคะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 

   2. นายพิศิษฐ     อินทร์เสวก   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 
   3. นายอภิชัย     เกิดพิทักษ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง        
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 25 เมษายน  
2562 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) คราวทีแ่ล้ว  

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ระบุเลขหน้า  และระบุ
บรรทัด(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  บรรทัด เพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม ถ้าไม่มี 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล              

ต าบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562   
 เมื่อวันที่  25  เมษายน  2562 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  7   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง   2   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบ ยินยอมท ากิจการนอกเขต    
การจัดซื้อที่ดินนอกเขตพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบ ยินยอมท ากิจการนอกเขต     
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) การจัดซื้อที่ดินนอกเขตพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
 

      /เรียน ประธานฯ 
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นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิตตศิักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตติศักดิ ์วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง      
  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบยินยอมท ากิจการนอกเขต การจัดซื้อ

ที่ดินนอกเขตพื้นที่เพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) 
     พ.ศ.2562  มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต  เมื่อ 
     1. การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่ เกี่ยวเนื่องกับกิจการ            
     ที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 
     2. ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล 
     สภาจังหวัดหรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องและ 
     3. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
      ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 961/2534 ลงวันที่ 30 
     ธันวาคม 2534 เรื่ องมอบอ านาจในการอนุมัติ ให้ เทศบาล           
     และสุขาภิบาลท ากิจการนอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้      
     การบริหารราชการของเทศบาลและสุขาภิบาลเป็นไปด้วย         
     ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจ
     ตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
     แผ่นดิน  พ.ศ.2534 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้มอบอ านาจ    
     การอนุมัติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับการอนุมัติให้เทศบาล                
     และสุขาภิบาลในจังหวัดนั้น ท ากิจการนอกเขตและเมื่ออนุมัติแล้ว   
     ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
     มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่        
     ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
     (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา          
     และการ ฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
     การดูแล และพัฒนาเด็กเล็ก  
     (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

     เหตุผล 
     ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วงได้ด าเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณ หมู่ที่ 3 
     ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือรับรอง
     การท าประโยชน์ น.ส.3.ก เลขท่ี 1708 เลขท่ีดิน 75 มีจ านวนที่ดิน 
     5 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา หนังสือรับรองการท าประโยชน์ น.ส.ก.
     เลขที่ 1642 เลขที่ดิน 58 มีจ านวนที่ดิน 5 ไร่ 3 งาน 
 

/73 ตารางวา 
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                      73 ตารางวา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ซึ่งอยู่นอกเขตพ้ืนที่ 
     โดยอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง เพ่ือใช้ 
     ประโยชน์ทางด้านการศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาที่มีอยู่เดิมมีพ้ืนที่
     ค่อนข้างจ ากัด คับแคบ และไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการรองรั บ        
     การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา                   
     เช่น การก่อสร้าง โรงเรียน สนามกีฬา รวมทั้งสาธารณูปการ ประเภท
     ต่างๆที่จ าเป็น ในโอกาสต่อไปไว้ในการขอท ากิจการนอกเขต           
     ในครั้งนี้ด้วย 
      การจัดซื้อที่ดินนอกเขตพ้ืนที่เ พ่ือใช้ประโยชน์ทางด้าน
     การศึกษาดังกล่าว เป็นกรณีการท ากิจการนอกเขตเทศบาล            
     มีความเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด า เนินการตามอ านาจหน้าที่                         
     อยู่ภายในเขตเทศบาลโดยมีความจ าเป็นต้องออกไปด าเนิน           
     การนอกเขตเทศบาล 
     ดั งนั้ น  เ พ่ือ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล           

 พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 57 ทวิ 
 มาตรา 50 จึงขอความเห็นชอบยินยอมท ากิจการนอกเขต          
 การจัดซื้อที่ดินนอกเขตพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา          
 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1  เรี ยนท่ านประธานสภา ผมนาย สมชาย  ชู สุ ว รรณประทีป             
(นายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป)  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอทราบรายละเอียดว่าในการท า
     กิจการนอกเขตมีอะไรบ้าง ไม่เห็นมีเอกสารแนบมาเลย นอกจาก
     โฉนดที่ดิน ซึ่งผมก็พยายามถามท่านปลัดหลายครั้ง ไม่เห็นแนบ
     รายละเอียดมาเลย ซึ่งผมไปสอบถาม ป.ป.ช. ว่าจริงๆ แล้วในการ   
     ประชุมต้องชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน ซึ่งการท าแบบนี้ ผมในฐานะ
     สมาชิกสภาฯ ต้องการทราบรายละเอียดเพราะหากมีปัญหา 
     ภายหลัง หรือถูกเรียกเงินคืน สมาชิกสภาฯ ที่ให้ความเห็นชอบ     
     ต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วย   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1  เรียนท่านประธานสภา ผมนายธีระยุทธ อังสนานนท์       
(นายธีระยุทธ อังสนานนท์)  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผมคิดว่าน่าจะมีการผิดพลาดทางภาษา 
     และการเว้นวรรคในระเบียบวาระที่  3 ท าให้ เกิดความเข้าใจ        
     คลาดเคลื่อนระหว่าง การพิจารณาขอความเห็นชอบท ากิจการ         
     นอกเขตและ การจัดซื้อที่ดินนอกเขตพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ 

 
/ทางการศึกษา... 
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               ทางการศึกษา โดยขอปรึกษาที่ประชุมว่าเราควรปรับแก้ระเบียบ        
     วาระท่ี 3 หรือไม่อย่างไร 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1  เรียนท่านประธานสภา ผมนายกิตติพันธ์  พุ่มพวง       
(นายกิตติพันธ์  พุ่มพวง) สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   ผมเห็นด้วยกับท่านธีระยุทธ         

อังสนานนท์ น่าจะเป็นการแบ่งค าเว้นวรรคผิด ท าให้เกิดความ    
เข้าใจผิด ระหว่างการพิจารณาขอความเห็นชอบท ากิจการ         
นอกเขตและการจัดซื้ อที่ ดินนอกเขตพ้ืนที่ เ พ่ือใช้ประโยชน์             
ทางการศึกษา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1 เรียนท่านประธานสภา ผมนายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป 
(นายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป)  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ที่ผมสอบถามรายละเอียดมากในวันนี้ 

เพราะสมาชิกสภาที่ร่วมประชุมสภาในวันนี้ หากเห็นชอบในระเบียบ
วาระดังกล่าวไป ต้องมีส่วนรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น รายงาน     
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2562 ประธานยังมิได้ลงนามในรายงานการประชุมเลย 
ประธานก็ไมต่้องรับผิดชอบอย่างนั้นหรือไม่ 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   เรียนท่านประธานสภา ผมนายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ขอชี้แจงว่า การที่ประธานสภาฯ           
     จะลงนามในรายงานการประชุมนั้น ต้องให้สภาท้องถิ่นมีมติรับรอง
     รายงานการประชุมนั้นก่อน 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  

 นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกิตตศิักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิตติศักดิ ์วัฒนสิงห์ด ารงค ์นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในกรณีที่เราขอท ากิจการนอกเขต ไว้ในครั้งนี้        

ซึ่งรวมถึงกิจการต่างๆในที่ดินที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา ไม่ว่า  
จะเป็นการก่อสร้างถนนในบริเวณโรงเรียน เสาธง รั่ วโรงเรียน      
หรือสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโรงเรียน ในส่วนรายละเอียด     
ว่าจะท าอะไรบ้าง  ตามระเบียบแล้วต้องผ่านสภาเทศบาลฯ            
เพ่ือขออนุมัติจากสภาฯก่อนทุกครั้ง 

 
 

       /เรียนท่าน... 
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เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   เรียนท่านประธานสภา ผมนายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ขออนุญาตชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ 3 
 การพิจารณาขอความเห็นชอบ  ยินยอมท ากิจการนอกเขต             

การจัดซื้อที่ดินนอกเขตพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
อาจเกิดความผิดพลาดในการแบ่งวรรคตอน ท าให้ที่ประชุม         
เข้าใจคลาดเคลื่อน กระผมในนามเลขานุการสภา ต้องขออภัย          
ที่ประชุมไว้ ณ ที่นี้ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1 เรียนท่านประธานสภา ผมนายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป 
(นายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป)  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 กรณีนี้แสดงถึงความไม่รอบคอบของ 

ประธานสภาด้วยหรือไม่ เพราะหนังสือออกจากประธานสภาฯ     
ไม่ใช่ออกจากคณะผู้บริหาร ผมขอให้บันทึกถ้อยค าในรายงาน       
การประชุมไว้ด้วย 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2 เรียนท่านประธานสภา ผมนายนฤต  อิทธิตระการ 
(นายนฤต  อิทธิตระการ)  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กระผมขอเสนอว่า เผื่อความสบายใจ

ของสมาชิกสภาฯทุกท่าน ซึ่งไม่ว่าจะเพราะการแบ่งค าผิด การเว้น
วรรคที่ผิด หรืออย่างไรก็ตาม แต่เราควรช่วยกันหาทางออก เพ่ือให้
การด า เนิ นการประชุ มต่ อ ไป ได้ ไม่ เ กิ ดความ เสี ยหายและ                
ทันตามก าหนดระยะเวลา 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ผมขอพักการประชุมสภาฯ 10 นาที   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ต่อไป 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2 เรียนท่านประธานสภา ผมนายนฤต  อิทธิตระการ 
(นายนฤต  อิทธิตระการ)  สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 ตามที่มีการส่งระเบียบวาระการประชุม

สภาฯ กระผมขอเสนอให้แก้ไขระเบียบวาระที่ 3 เพ่ือให้ตรงกับ
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 จากเดิม เรื่องการพิจารณา  
ขอความเห็นชอบยินยอมท ากิจการนอกเขต การจัดซื้อที่ดินนอกเขต
พ้ืนที่ เพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา แก้ไขเป็น เรื่องการ
พิจารณาขอความเห็นชอบยินยอมท ากิจการนอกเขต เนื่องจากมีการ
ด าเนินการจัดซื้อท่ีดินนอกเขตพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

/รับรอง... 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2 รับรอง 
(นายอาราม  บุญพาสุข)   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1 รับรอง 
(นางกรรญา  บุญพาสุข) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ประชุม แก้ไขระเบียบวาระท่ี 3  เพ่ือให้ตรงกับประกาศจังหวัดลพบุรี 

เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี 2562 จากเดิม เรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบ
ยินยอมท ากิจการนอกเขต การจัดซื้อที่ดินนอกเขตพ้ืนที่เพ่ือใช้
ประโยชน์ทางด้านการศึกษา แก้ไขเป็น เรื่องการพิจารณาขอความ
เห็นชอบยินยอมท ากิจการนอกเขต เนื่องจากมีการด าเนินการจัดซื้อ
ที่ดินนอกเขตพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษา 

มติทีป่ระชุมสภา           เห็นชอบ  8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง   1   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ แก้ไขระเบียบวาระท่ี 3  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม พิจารณาการให้ความ
เห็นชอบยินยอมท ากิจการนอกเขต เนื่องจากมีการด าเนินการจัดซื้อ
ที่ดินนอกเขตพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษา  

มติทีป่ระชุมสภา           เห็นชอบ  8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) 
เทศบาลต าบลหนองม่วง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565 ) 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารง) ข้าพเจ้ านายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารง นายกเทศมนตรีต าบล         

หนองม่วง ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นที่จะต้อง     
แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 
เทศบาลต าบลหนองม่วง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา       

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

/ข้อ 24... 
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  ข้อ 24   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทร าบ โดยทั่ ว กั นภ าย ในสิ บห้ า วั นนั บ แต่ วั นที่ ป ร ะกาศ ใ ช้                  
และปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 เหตุผล 
 เทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น                

( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 ) เทศบาลต าบลหนองม่วง เมื่อวันที่ 
14  มิ ถุ น ายน  พ .ศ .  2562 โดยด า เนิ นกา รตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

   จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงทราบต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1 เรียนท่านประธานสภา ผมนายนายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป 
(นายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป)  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน    

ว่าถนนทางเข้าบ่อยางไปอุ้มบุญ ท าแล้วเสร็จหรือไม่ ผมได้ออกไปดู
ตามที่ชาวบ้านแจ้งมา พบว่าถนนเส้นดังกล่าวผิวถนนขรุขระ         
และการแบ่งรอยต่อถนนแบ่งอย่างไร ไม่ทราบว่าเซ็นอนุมัติไปหรือยัง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง ครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  

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

หนองม่วง เนื่องจากถนนเส้นดังกล่างอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเรื่องการแบ่งเขตที่ดิน 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงและเทศบาลต าบล  
หนองม่วง ผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และจะด าเนินการแก้ไข     
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาฯที่ได้ให้การ
ชี้แนะครับ 

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

ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ 

      
เลิกประชุมเวลา    11.30 น 
  

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึก 
 

(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

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

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายวิวัฒน์  หลิวทอง ) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
(ลงชื่อ)     

(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ)  
( นายช านาญ  พ่วงแคะ ) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

 

(ลงชื่อ)     
  ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
 


