
 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจ าปี 2563 
วันพฤหัสบดีท่ี  27  กุมภาพันธ์  2563 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายสมคิด     ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายวิวัฒน ์   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. นายธีระยทุธ    อังสนานนท์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
  8. นายนฤต   อิทธิตระการ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  9. นายสมชาย   ชูสุวรรณประทีป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

10. นายพิศิษฐ   อินทร์เสวก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายช านาญ     พ่วงแคะ             สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ  
  2. 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.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 11.  นางมัทนาพร  สาไพบูลย์  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

          12.  นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  13.  นายศราวุธ   ทองพรม  นักประชาสัมพันธ์ 
      14.  น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
          15.  นางรุ่งทิวา   นาสมตรึก  พนักงานบัญชี 
  16.  นายธงชัย   รอดเสถียร  กรรมการชุมชนที่ 4 
  17.  นายทรัพย์   เรืองจันทร์  กรรมการชุมชนที่ 3 
  18.  นางสาวจันทร์งาม  เกตุทอง   รองประธานชุมชนที่ 1  
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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 ครับ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)    

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภาฯ ลากิจ 2 ท่าน     
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายช านาญ  พ่วงแคะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ  
     2. นายอภิชัย    เกิดพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง      
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุมคราวที่แล้ว  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ระบุเลขหน้าและระบุบรรทัด
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  เพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มี                
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน        
     2562 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ   8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง งดออกเสียง   2   เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ สภาเทศบาลต าบล
หนองม่วง ประจ าปี  พ.ศ. 2563  และก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เรื่อง การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ สภาเทศบาล 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ต าบลหนองม่วง ประจ าปี  พ.ศ. 2563  และก าหนดสมัยประชุมสามัญ

สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   เรื่อง การพิจารณาก าหนดสมัยสามัญประชุมสภา เทศบาลต าบล       
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  หนองม่วง ประจ าปี พ.ศ. 2563  และก าหนดสมัยประชุมสามัญ       
     สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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ตามพระร าชบัญญั ติ เ ทศบาล  พ . ศ .2496  แก้ ไ ขถึ ง                 
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตร 24 วรรคหนึ่ง ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัย
หนึ่งๆ ให้ก าหนดไม่เกิน สามสิบวัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีก จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2554  ข้อ  21  การก าหนดจ านวน  สมัยสามัญประจ าปี 
ระยะเวลา และวัน เริ่ มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี              
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป      
ดั้งนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ  ดังกล่าวให้ประธานสภา
เทศบาลต าบลหนองม่วงน าปรึกษาในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนอง
ม่วงของสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือก าหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ในสมัยที่  2  สมัยที่  3  สมัยที่  4  
และสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2564)  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหนองม่วง เสนอก าหนดสมัยประชุม ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                 
(นางกรรญา บุญพาสุข)             ข้าพเจ้านางกรรญา บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ขอเสนอ      

 สมัยประชุมสภาฯเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 ในสมัย      
 ที่ 2  สมัยที่  3  สมัยที่  4  และสมัยแรก ของปี 2564   ดังนี้   

-  สมัยสามัญท่ี 2  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2563            
ถึงวันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2563 

- สมัยสามัญท่ี  3  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2563            
ถึงวันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

- สมัยสามัญท่ี  4  ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน พ.ศ. 2563                
ถึงวันที่   30  กันยายน พ.ศ. 2563 

- และขอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี            
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  2 
มีนาคม พ.ศ. 2564  

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง   
(นายนฤต  อิทธิตระการ) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  รับรอง   
(นายวิวัฒน์  หลิวทอง) 
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เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ผู้รับรอง 2 ท่าน 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายนฤต  อิทธิตระการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
     1. นายวิวัฒน์  หลิวทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลต าบลหนอง

ม่วง ประจ าปีพ.ศ.2563 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   10   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.1 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ส านักปลัด) ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 

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

ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย       
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
     เนื่องจาก ส านักปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อ   
     โทรศัพท์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
     และเพ่ือการปฏิบัติงานราชการในส่วนงานส านักปลัด จึงขออนุมัติ         
     จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย  1. โทรศัพท์        
     ส านักงาน  (แบบไม่โชว์หมายเลขสายโทรเข้า ) จ านวน 1 เครื่อง             
     2. โทรศัพท์ส านักงาน (แบบโชว์หมายเลขสายโทรเข้า) จ านวน 1 เครื่อง 
     จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
     โอนเพิ่ม  
      ส านักปลัดเทศบาล 
      แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
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     งานบริหารทั่วไป (00111) 
     งบลงทุน  
      หมวดครุภัณฑ์ (541000) 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 
      - โทรศัพท์ส านักงาน (แบบไม่โชว์หมายเลขสายโทรเข้า) (เงนิรายได้)        
     จ านวน 1,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน (แบบไม่โชว์หมายเลข          
     สายโทรเข้า) จ านวน 1 เครื่อง  
      โดยมคีุณลักษณะ ดังนี้ 
         1. ปรับระดับเสียงกริ่งได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 
        2. ปรับระดับเสียงสนทนาได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
         3. โทรซ้ าหมายเลขล่าสุดได้ 
      (เนื่องจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์              
     จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) 
      (ตั้งไว้   -   บาท, คงเหลือ   -   บาท) 
     - โทรศัพท์ส านักงาน (แบบโชว์หมายเลขสายโทรเข้า) (เงินรายได้)            
     จ านวน 3,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน (แบบโชว์หมายเลขสายโทรเข้า) 
     จ านวน 1 เครื่อง  
      โดยมคีุณลักษณะ ดังนี้ 
        1. โชว์หมายเลขสายโทรเข้า 
        2. ปรับระดับเสียงกริ่งได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 
         3. ปรับระดับเสียงสนทนาได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
         4. ปุ่ม Spesker Phone 
      (เนื่องจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
     จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) 
      (ตั้งไว้   -   บาท, คงเหลือ   -   บาท) 
      โอนลด    
     ส านักปลัดเทศบาล 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
      งานบริหารทั่วไป (00111) 
     งบด าเนินการ (530000) 
      หมวดค่าใช้สอย (532000) 
      ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
     หมวดอ่ืนๆ (320300) 
      - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน-นอกราชอาณาจักร (เงินรายได้)   
     จ านวน 4,000 บาท 
     (ตั้งไว้  60,000.- บาท, คงเหลือ  50,548.- บาท) 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
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     ขอได้ โปรดน า เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง              
     เพ่ือพิจารณาต่อไป   

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)           ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส านักปลัด) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ   8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   2   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                                             
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)         พ.ศ. 2563  (กองการศึกษา) ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 

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

ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย       
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
 เนื่องจากกองการศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อ

โทรศัพท์ส านักงานเพ่ือใช้ในส านักงานและโรงเรียนเทศบาล เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานของพนักงานและประชาชน       
ในการติดต่อราชการ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 โอนเพิ่ม 
   แผนงานการศึกษา (00210) 

     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     รายการร่ายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)  

   - โทรศัพท์ส านักงาน(แบบโชว์หมายเลขสายโทรเข้า) (เงินรายได้) 
     จ านวนเงิน  3,000.- บาท 
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     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน(แบบโชว์หมายเลขสายโทรเข้า) 
     จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. โชว์หมายเลขสายโทรเข้า 
   2. ปรับระดับเสียงกริ่งได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 
   3. ปรับระดับเสียงสนทนาได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
   4. ปุ่ม Spesker Phone 

     (เนื่องจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์         
     จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) 
     (ตั้งไว้   -   บาท, คงเหลือ   -   บาท) 
     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     รายการร่ายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)  
     -   โทรศัพท์ส านักงาน(แบบไม่โชว์หมายเลขสายโทรเข้า) (เงินรายได้)  
     จ านวนเงิน  1,000.-บาท    
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน(แบบไม่โชว์หมายเลขสาย      
     โทรเข้า) จ านวน 1 เครื่อง  
     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. ปรับระดับเสียงกริ่งได้ ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 
   2. ปรับระดับเสียงสนทนาได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 

   3. โทรซ้ าหมายเลขล่าสุดได้ 
     (เนื่องจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์         
     จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) 
                        (ตั้งไว้      -    บาท  ,   เหลือ   -    บาท) 
     โอนลด 

   แผนงานการศึกษา (00210) 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) 

     งบด าเนินงาน (530000) 
     หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

   ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย (532000) 
     รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  

ค่าจ้างเหมาบริการ  (เงินรายได้) จ านวนเงิน   4,000.-  บาท 
   (ตั้งไว้  50,000.-  บาท   ,  เหลือ  35,000.-  บาท) 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  4,000.- บาท (-สี่พันบาทถ้วน-) 
                 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง              
     เพ่ือพิจารณาต่อไป   
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ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายนฤต  อิทธิตระการ)            ผมนายนฤต อิทธิตระการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่จริงผม        
     จะสอบถามตั้งแต่ส านักปลัดสับสนอยู่เล็กน้อยครับ คือจริงๆตัวเลข      
     ไม่ได้เยอะ เพียงแต่ผมมองความจ าเป็นของตัวเครื่องว่าระหว่าง          
     ราคาเครื่องละ 1 ,000 บาท และราคาเครื่องละ 3 ,000 บาท            
     ท าไมจะต้องต่างกันซึ่งเป็นความสงสัยของผมเอง ถ้าหากว่าเครื่อง        
     ละ 3,000 บาท คุณภาพดีกว่าท าไมไม่ซื้อเครื่องละ 3 ,000 บาท      
     ทั้งหมด หรือถ้าหากว่าในขณะเดียวกันเครื่องละ 3 ,000 บาท ไม่ได้มี            
     ความส าคัญความจ าเป็นอะไรมาก เหตุใดไม่ซื้อเครื่องละ 1,000 บาท 
     ทั้ งหมด เพราะว่ าผมมาดู ของกองช่าง พบว่ากองช่ างซื้อ เ พียง               
     เครื่องละ 1,000 บาท ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ                                              
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)           

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ผมนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
     ราคาที่ต่างกันดังกล่าว เนื่องจากโทรศัพท์ส านักงานแบบไม่โชว์             
     หมายเลขโทรเข้าจะอยู่ที่ราคา 1 ,000 บาท แต่โทรศัพท์ส านักงาน      
     แบบโชว์หมายเลขสายโทรเข้า จะอยู่ที่ราคา 3 ,000 บาท สาเหตุที่      
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักปลัดเทศบาลฯ ที่มีความ            
     จ าเป็นต้องซื้อโทรศัพท์แบบโชว์หมายเลขโทรเข้านั้น เพราะอาจมี          
     ผู้ ไม่หวังดี โทรเข้ามาก่อกวน หรือแจ้งว่ามี เหตุเพลิงไหม้ที่นั้นที่นี่           
     แต่ความจริงแล้วไม่ได้เกิดเหตุในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด การที่เราซื้อ
     แบบโชว์หมายเลขโทรเข้า เพ่ือจะได้ทราบว่าหมายเลขอะไรที่โทรเข้ามา
     จะได้ติดตามได้อย่างถูกต้องรวมถึงในส่วนของกองการศึกษาด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายนฤต อิทธิตระการ)            ผมนายนฤต อิทธิตระการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผมเข้าใจ        
     ที่ท่านนายกอธิบายครับ ในส่วนตัวผมมองว่าถ้าการซื้อเครื่องละ 3,000 
     บาท (แบบโชว์หมายเลขโทรเข้า) มีความส าคัญ ซึ่งผมก็มองว่าส าคัญ      
     ดังนั้นเราน่าจะซื้อแบบโชว์หมายเลขทั้งหมดเลยดีกว่าไหม เพราะว่า     
     ตามที่ท่านนายกชี้แจงนั้นถูกต้องครับ เพราะว่าคนแปลกๆ สมัยนี้เยอะ      
     ดั งนั้น ไม่ ว่ าจะเป็นงานป้องกัน  ส านั กปลัด กองการศึกษา ก็ดี                
     หรือกองช่าง เพราะหากว่ามีผู้ไม่หวังดีโทรมาก่อกวน เค้าคงไม่เลือกว่า 
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     เป็นงานกองไหน ผมเพียงอยากจะเสนอว่าถ้าหากเราใช้ เครื่อง            
     ละ 3,000 บาท (แบบโชว์หมายเลขโทรเข้า) ทั้งหมดแล้วมันมีคุณภาพ      
     และประสิทธิภาพคุ้มค่าผมมองว่าน่าจะดีกว่า ขอบคุณครับ 

 ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ                                              
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ผมนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง         
     ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณนะครับที่อยากให้มีของดีๆ ไว้ใช้ ส าหรับ          
     โทรศัพท์ที่ไม่โชว์หมายเลขคือเครื่องที่เราเอาไว้ใช้ภายในส านักงาน        
     เช่นเครื่องที่อยู่ที่ห้องผมเป็นเครื่องภายในซึ่งภายนอกไม่สามารถโทรเข้า
     มาได ้

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)           ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี               
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการศึกษา)            

มติที่ประชุม เห็นชอบ  8   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   2  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.3 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                                             
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)         พ.ศ. 2563  (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 

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

ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย       
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
     เนื่องจาก กองช่างมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อโทรศัพท์       
     ส านักงานเพ่ือใช้ในส านักงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อ        
     ประสานงานของพนักงาน และประชาชนในการติดต่อราชการ จึงขอ     
     อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
     เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังมีรายระเอียดดังนี้ 
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     โอนเพิ่ม 
     กองช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
     งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

    งบลงทุน 
    หมวดครุภัณฑ์ (541000) 
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 

     - โทรศัพท์ส านักงาน (แบบไม่โชว์หมายเลขสายโทรเข้า) (เงินรายได้)     
     จ านวนเงิน 1,000.-   บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน (แบบไม่โชว์หมายเลข            
     สายโทรเข้า) จ านวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้    
     1. ปรับระดับเสียงกริ่งได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ  
     2. ปรับระดับเสียงสนทนาได้ไม่น้อยกว่า  3 ระดับ   
     3. โทรซ้ าหมายเลขล่าสุด 
     (เนื่องจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์         
     จึงตั้งราคาตามท้องตลาด) 
 (ตั้งไว้  -  บาท , เหลือ  -  บาท 

     โอนลด 
    กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241) 
     งบบุคลากร  (520000) 

    หมวดรายจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
    ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 

     รายการเงินเดือนพนักงาน (220100) (เงินรายได้) 
      จ านวน 1,000.-  บาท 
              (ตั้งไว้  1,216,320.- บาท , เหลือ   1,085.360- บาท) 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 
                 ขอได้ โปรดน า เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                         
     เพ่ือพิจารณาต่อไป   

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)           ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                   
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองช่าง)    

มติที่ประชุม เห็นชอบ   8    เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   2   เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุญาตกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วง จากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองม่วง  

ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุญาตกู้เงินเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วงจากธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองม่วง ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ    เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ผมนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง        
     ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบอนุญาตกู้เงินเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน        
     ของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วง  จากธนาคารเพ่ือ            
     การเกษตรการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
     ในการรับจ าน า ก่อนอ่ืนขอชี้แจงว่าการขออนุญาตครั้งนี้ เป็นการ          
     ต่อสัญญาเงินกู้เดิม เราไม่ได้ขอกู้เงินใหม่ 

     หลักการ 
     ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ขอความเห็นชอบ
     กู้เงินทุนหมุนเวียน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       
     สาขาหนองม่วง  เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจ าน า ในกิจการสถาน        
     ธนานุบาล  ในวงเงินจ านวน   3๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สามสิบล้าน      
     บาทถ้วน) ขณะนี้สถานธนานุบาลมีเงินทุนหมุนเวียนไม่รวมทรัพย์         
     รับจ าน า คงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม   ๒๕๖3 เป็นเงินเบิกเกินบัญชี
     ธนาคารออมสิน สาขาหนองม่วง วงเงิน  ๓๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐.- บาท          
      (สามสิบล้านบาทถ้วน) คงเหลือยอดเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ถอนได้      
     เป็นเงิน 13,816,620.- บาท (สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพัน  
     หกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์            
     การเกษตร สาขาหนองม่วง วงเงินกู้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้าน   
     บาทถ้วน) ใช้แล้วเต็มจ านวน  และวงเงินกู้ 3๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท         
      (สามสิบล้านบาทถ้วน) ใช้แล้ว 20,000,000.-บาท (ยี่สิบล้านบาท    
     ถ้วน) คงเหลือเงินจ านวน 10,000,000.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
      
     เหตุผล 
     ตามที่ สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้อนุมัติให้สถานธนานุบาล         
     เทศบาลต าบลหนองม่วง เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสินสาขา          
     หนองม่วง  จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สามสิบล้านบาทถ้วน) 
     ไปใช้แล้วจ านวน  16 ,183 ,380.- บาท  (สิบหกล้านหนึ่งแสน            
     แปดหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  คงเหลือเงินจ านวน          
     13,816,620.- บาท  (สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อย   
     ยี่สิบบาทถ้วน)  และอนุมัติเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
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     การเกษตร สาขาหนองม่วง วงเงินกู้  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้าน 
     บาทถ้วน)   ใช้ ไปแล้ว เต็มจ านวนวงเงิน   และจ านวน วงเงินกู้                
     ๓๐ ,๐๐ ๐ ,๐๐ ๐ . -  บ าท  ( ส าม สิ บ ล้ า น บ าท ถ้ ว น )  ใ ช้ ไ ป แ ล้ ว                   
     20,000,000.-บาท  คงเหลือจ านวน 10,000,000.-บาท จะครบ   
     ก าหนดตามเงื่อนไขวันที่ 31  มีนาคม  ๒๕๖3  จึงมีความจ าเป็นต้อง   
     ต่ออายุสัญญาวงเงินดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ     
     สถานธนานุบาล เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน           
     เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่าครองชีพของประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น
     มีประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก  สถานธนานุบาลเทศบาล 
     ต าบลหนองม่วง จ าเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไว้ส าหรับบริการ          
     ประชาชนที่มาใช้บริการให้เพียงพอต่อความต้องการ หากเงินทุน         
     หมุนเวียนขาดมือจะเป็นเหตุ ให้การรับจ าน าต้อ งสะดุดหยุดลง              
     ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในด้านการเงินได้ และท าให้  
     ภาวะการเงินของสถานธนานุบาลขาดสภาพคล่องเป็นเหตุท าให้           
     ประชาชนขาดความเชื่อถือ มีภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อ  สถานธนานุบาล          
     และสถานธนานุบาลได้สอบถามธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์       
     การเกษตร สาขาหนองม่วง คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR  ต่อปี (ปัจจุบัน   
     ประกาศ MLR ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       
     เท่ากับ 4.25% ต่อปี) ธนาคารออมสิน สาขาหนองม่วง  คิดดอกเบี้ย     
     ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากบวกเพ่ิม 1.50% ต่อปี (ยอดเงินฝาก
     ค้ าประกันสูงกว่า 30 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย MOR ลบ 2.50% ต่อปี 
     (MOR=6.87% ต่อปี) หากเงินฝากค้ าประกันต่ ากว่า 30  ล้านบาท     
     ฉะนั้นธนาคารออมสินคิดอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าธนาคารเพ่ือการเกษตร   
     และสหกรณ์การเกษตร 2.75%  ต่อปี แต่ธนาคารออมสินให้วงเงิน      
     ในการกู้ ไม่ เกิน  3๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐.-  บาท (สามสิบล้ านบาทถ้วน )            
     คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองม่วง จึงขอรับความเห็นชอบจากสภา  
     เทศบาลต าบลหนองม่วง ขอกู้เงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์     
     การเกษตร สาขาหนองม่วง  เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจ าน า   
     จ านวนเงิน 3๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นวงเงิน
     กู้เดิมที่เคยกู้อยู่แต่จะครบสัญญาในวันที่ 31  มีนาคม 2563 โดยถือ    
     ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติแจ้งตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 
     ๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่ มท 
     ๐๘๐๘.๓ /ว ๖๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ และหนังสือ      
     ส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๖๙๔ ลงวันที่  ๑๑  เมษายน  
     ๒๕๕๕  จึงเรียนมาเพ่ือน าญัตตินี้เสนอขอรับความเห็นชอบจากสภา     
     เทศบาลต าบลหนองม่วงเพ่ือขออนุมัติกู ้เงินธนาคารเพื่อการเกษตร    
     และสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองม่วง แล้วจึงเสนอเรื ่องเพื ่อ         
     ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 

      



-13- 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)           ที่ประชุม เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตกู้เงินเพ่ือเป็นเงินทุน

หมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วงจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองม่วง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   10  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เทศบาลต าบลหนองม่วง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองม่วง 

ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) เทศบาลต าบลหนองม่วง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล   

ต าบลหนองม่วง ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ผมนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง            
     ขอแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล      
     ต าบลหนองม่วง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข        
     เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 4 และวรรค 
     5 “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม         
     นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบาย  
     ของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้   
     โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย” กระผมจึงขอสรุปผลการ           
     ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง      
     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น และ    
     วิสัยทัศน์ในการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา สืบสานประเพณี 
     บริหารจัดการที่ดี” เพ่ือเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาเทศบาล  
     ต าบลหนองม่วงต่อไป และขอรับรองว่าจะบริหารและพัฒนาเทศบาล   
     ต าบลหนองม่วงด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยยึดถือประโยชน์     
     ของพ่ีน้องประชาชนเทศบาลต าบลหนองม่วงเป็นหลัก พร้อมนี้            
     จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภา         
     เทศบาลต าบลหนองม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
     1. นโยบายด้านบริหารและบริการ จะเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม     
     ของประชาชน ความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     ความพ่ึงพอใจของประชาชน และส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

     ผลงาน 
 

      1.1 โครงการเทศบาลพบประชาชน (ไม่ใช้งบประมาณ) 
      1.2 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสู่ชุมชน  
           ( ไม่ใช้งบประมาณ ) 
      1.3 โครงการจัดท าแผนพัฒนา งบประมาณ 6,325 บาท 
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      1.4  โครงการข้าราชการ พนักงานดีเด่นประจ าปี  
           งบประมาณ 3,424 บาท 
      1.5  โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซด์ของเทศบาล  
           งบประมาณ 1,400 บาท 
      1.6  โครงการจัดท าแผนชุมชน (ไม่ใช้งบประมาณ) 
      1.7  โครงการประชุมชุมชนและประชาคมเมือง  
           งบประมาณ 105,000 บาท 
      1.8 โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่หรือวารสารแนะน าเกี่ยวกับ         
            เทศบาลต าบลหนองม่วง  งบประมาณ  24,000 บาท 
     1.9  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเขตเทศบาล  
            งบประมาณ 10,000 บาท 
     1.10  โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับขั้นตอน/อัตราการเก็บภาษี  
               งบประมาณ 10,000บาท 
     2. นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน      
     เน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน กิจกรรมด้านการ       
     พัฒนาชุมชน การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสงเคราะห์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ    
     ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และการส่งเสริมการออก         
     ก าลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด 
     ผลงาน 
      2.1 โครงการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน    
     งบประมาณ 21,900 บาท 
     2.2 โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก่ผู้สูงอายุ       
     ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน งบประมาณ 59,970 บาท 
     2.3 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สู งอายุ ผู้ พิการ เด็ก  และผู้ด้อยโอกาส          
     (ไม่ใช้งบประมาณ) 
      2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลุ่มแม่บ้านเทศบาลต าบล         
     หนองม่วง งบประมาณ 140,500 บาท 
      2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสายตา งบประมาณ 450 บาท 
     2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน  
     งบประมาณ 408,833 บาท 
      2.7 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง งบประมาณ                              
     33,130 บาท 
      2.8 โครงการส่ ง เสริมอาชีพและการสร้ าง เครือข่ ายทางตลาด              
     งบประมาณ 14,150 บาท 
      2.9 โครงการ เผยแพร่ ความรู้ หลั กปรั ชญา เศรษฐกิจพอเ พียง                
     (ไม่ใช้งบประมาณ) 
      2.10 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณ 99,550 บาท 
     2 . 1 1 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ต่ ง ผ ม เ ส ริ ม ส ว ย                           
     (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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      2.12 โครงการส ารวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรผู้ เลี้ยงสัตว์ประจ าปี        
     (ไม่ใช้งบประมาณ) 
      2.13 โครงการฝึกอาชีพส าหรับนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน  
     งบประมาณ 4,800 บาท 
     3. นโยบายด้านการศึกษา เน้นการส่งเสริมการศึกษาในเขตเทศบาล  
     พัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
     ผลงาน 
 

     3.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็นดังนี้ 
     1) ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น   
     พ้ืนฐาน งบประมาณ 608,870 บาท 

  2) ค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนา      
   เด็กเลก็ งบประมาณ 85,000 บาท 

  3) ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน  
   ส าหรับนักเรียนยากจน) งบประมาณ 8,000 บาท 

  4) ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  (การรณณรงค์       
   ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) งบประมาณ 15,000 บาท 

  5) ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ส่งเสริมศักยภาพ  
   การจัดการศึกษาของท้องถิ่น) งบประมาณ 201,800 บาท 

  6) ค่าสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง        
   ส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองม่วงงบประมาณ 
   985,000 บาท 

  7) สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา   
   ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งบประมาณ 56,500 บาท 

      3.2 โครงการอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล       
     หนองม่วง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ, โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง          
     งบประมาณ 674,503 บาท 
     3.3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง       
     งบประมาณ 431,000 บาท 
     3.4 อุดหนุนโครงการชุบชีวิตขยะด้วยธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจ       
     พอเ พียง (ขยะรี ไซเคิล ) โรงเรี ยนหนองม่ว งวิทยา  งบประมาณ                
     20,000 บาท 
     3.5 อุดหนุนโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนหนองม่วงวิทยา)  

   งบประมาณ 30,000 บาท 
   3.6 อุดหนุนโครงการเยาวชนต้นกล้าศิลปะ นาฏดนตรีสู่วิถีชุมชน         

     (โรงเรียนหนองม่วงวิทยา) งบประมาณ 30,000 บาท 
   3.7 อุดหนุนโครงการพุทธธรรมน าชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ                     

    พอเพียง (โรงเรียนหนองม่วง) งบประมาณ 30,000 บาท 
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   3.8 อุดหนุนโครงการเกษตรก้าวล้ าน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
     (โรงเรียนหนองม่วง) งบประมาณ 40,000 บาท 

     3.9 โครงการสร้างแรงบันดาลใจเด็กปฐมวัยใฝ่เรียนรู้  งบประมาณ      
     10,000 บาท 
     3.10 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ        
     28,000 บาท 
      3.11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
       เพ่ือต้านภัยยาเสพติด งบประมาณ 31,775 บาท 
      3.12 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชน (ไม่ใช้งบประมาณ) 
     3.13 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเล็ก งบประมาณ 12,360 บาท 
      3.14 โครงการศึกษานอกสถานที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ    
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล/โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง         
     งบประมาณ 30,000 บาท 
      3.15 โครงการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่ง              
     การเรียนรู้  ด้ านสื่ อ เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบประมาณ              
     30,700 บาท 

     4. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมให้           
     ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข             
     ขั้น พ้ืนฐานได้  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์            
     สิ่งแวดล้อม 

     ผลงาน 
 

     4.1  โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ไม่ใช้งบประมาณ) 
      4.2  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ า              
     งบประมาณ 39,158 บาท 
      4.3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ไม่ใช้งบประมาณ) 
      4.4 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนก (ไม่ใช้งบประมาณ) 
     4.5 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลตลาด (ไม่ใช้งบประมาณ) 
      4 .6 โ คร งการอบรมผู้ ป ระกอบการสถานที่ จ า หน่ า ยอาหาร                
     งบประมาณ 10,000 บาท 

   4.7 โครงการสมทบเงินบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล       
    ต าบลหนองม่วงงบประมาณ 147,458 บาท 

   4.8 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  งบประมาณ          
    140,000 บาท 

     5. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เน้นการ 
     พัฒนาความรู้ความสามารถความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน    
     เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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     ผลงาน 
 

   5.1 โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        
    งบประมาณ 3,060 บาท 

     5.2 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย             
     งบประมาณ 450 บาท 
      5.3 โครงการออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนเขตเทศบาล 
     (ไม่ใช้งบประมาณ) 
     5.4 โครงการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกัน              
     และบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 450 บาท 
     5.5  โครงการกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
      (เยาวชนดับไฟ) งบประมาณ 19,880 บาท 

   5.6 โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติ เหตุทางถนน งบประมาณ             
    14,400 บาท 

     6. นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เน้นการจัดให้มีการ
     คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ            
     ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที ่
 

     ผลงาน 
 

     6.1 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนาม   
     กีฬา งบประมาณ 485,000 บาท 

     7. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เน้นการ   
     ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้     
     คงอยู่  
 

     ผลงาน 
     7.1 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล งบประมาณ 21,880 บาท 
     7.2 โครงการจัดงานท าบุญใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ , โครงการจัดงาน       
     ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา , โครงการจัดกิจกรรมของพิธีกรรมส าคัญ  
     ทางศาสนา ฯลฯ งบประมาณ 200,000 บาท 
     การบริหารงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ผมพร้อมด้วย
     คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองม่วง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม  
     ในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน ส่งผลให้การด าเนิน           
     งานต่างๆ ประสบความส าเร็จด้วยดีตลอดมา การพัฒนาในปีต่อๆ ไป    
     ผมและคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองม่วง จะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาล  
     ต าบลหนองม่ ว ง  ตลอดจนจะบริ ห า ร ง าน เ พ่ื อประ โ ยชน์ สุ ข                  
     ของชาวเทศบาลต าบลหนองม่วงตลอดไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่                      
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)      ครับ                  

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายนฤต  อิทธิตระการ) ผมนายนฤต อิทธิตระการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เขต 2                        

ผมขอปรึกษาและสอบถามครับ เจตนาที่ผมเลือกคุยในวาระอ่ืนๆ         
ผมต้องการให้เรื่องมันเล็กๆ มีบางอย่างที่ผมไม่ค่อยเข้าใจ และไม่ค่อย
สบายใจ เรื่องแรกขอสอบถามท่านประธาน เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาลถ้าลูกหลานหรือเยาวชนเราเข้ามาเรียน            
หรือใช้บริการจะต้องมีค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ                                              
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  

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

ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเป็นผู้ชี้แจงครับ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                  
(นางมัทนาพร สาไพบูลย์) ดิฉัน นางมัทนาพร สาไพบูลย์ ในการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาของโรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีนะคะส าหรับหรับเทศบาลต าบลหนองม่วง 
ถ้าจะเก็บต้องมี เงื่อนไขมากมาย แต่ว่ า เรามีงบเรียนฟรี  15 ปี             
ของนักเรียนอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องเก็บเพราะเราได้รับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลอยู่แล้วคะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายนฤต  อิทธิตระการ) ผมนายนฤต อิทธิตระการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เขต 2 

ขอขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่  ที่ ได้อธิบายครับ ท่านประธานครับ             
ผมรบกวนขอให้วาระนี้ช่วยบันทึกให้ละเอียดด้วยครับ และผมเองก็      
จะขอบันทึกเสียงไว้ด้วย เพ่ือการตรวจสอบในวาระการประชุมครั้งหน้า 
ในเมื่อท่านเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า การเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาลพูดง่ายๆคือฟรีก็ตามนี้แค่อยากรู้ครับ ต่อมาครับ
ผมขอพูดเรื่ องซอยเทศบาล  6 การซ่อมบ า รุ งถนนแอส ฟัลท์                
ซอยเทศบาล 6 ที่ผ่านมา ขออนุญาตเอ่ยนามท่านปลัดจ านงค์              
ผมรักท่านนะครับ และเคารพท่านเพียงแต่ว่ามันคือหน้าที่นะครับ       
ขอสอบถามท่านปลัดนะครับว่าในซอยเทศบาล 6 และ 6/1 จะมีป้าย
เขียนว่ า  “คณะกรรมการตรวจการจ้ าง” ผมไม่ค่ อยเข้ า ใจว่ า 
“คณะกรรมการตรวจการจ้าง” อ านาจขอบเขตประมาณไหน กับค าว่า 
“กรรมการตรวจรับงาน” มันคอนเซ็ปต์เดียวกันไหม ความหมาย
เดียวกันไหมครับ รบกวนท่านปลัดชี้แจงครับ 
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ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงชี้แจงครับ ว่า“คณะกรรมการตรวจการจ้าง”                                              
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) กับ“กรรมการตรวจรับงาน” ความหมายเดียวกันไหม  

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) ส าหรับป้ายโครงการส่วนใหญ่ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ด าเนินการ ผมไม่แน่ใจว่า 

2 เส้นนี้ผู้รับจ้างรายเดียวกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วความหมายก็คือ     
ตัวเดียวกัน คือ ผู้ตรวจรับงานครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายนฤต  อิทธิตระการ) ผมนายนฤต อิทธิตระการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เขต 2   
 คืออย่างนี้นะครับท่านปลัด ผมอยากจะปรับความเข้าใจก่อนครับว่า    

คณะกรรมการตรวจการจ้าง กับ คณะกรรมตรวจรับงานเหมือนกันไหม  
ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เหมือนกันครับ 
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผมผ่านไปท่ีซอย 6 ผมมองว่าการตรวจการจ้างกับการตรวจรับงาน     
(นายนฤต  อิทธิตระการ) ผมไม่ค่อยเคลียร์ในความหมาย นิดนึงครับท่านปลัดซอยเทศบาล 6 

ก าหนดส่งงานในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ไม่ทราบว่าตอนนี้ ท่านปลัด
เองเป็นประธานในการตรวจรับงาน ได้ตรวจรับงานหรือยังครับ 

ปลัดเทศบาลฯ ตรวจไปแล้วครับ  
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ท่านปลัดตรวจรับงานเรียบร้อยนะครับ   
(นายนฤต  อิทธิตระการ)  

ปลัดเทศบาลฯ ตรวจไปแล้วครับ และมีค่าปรับครับ 
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอทราบครับว่า ส่งงานเมื่อไหร่ครับ   
(นายนฤต  อิทธิตระการ) 

ปลัดเทศบาลฯ จ าไม่ได้จริงๆ ครับ 
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 คร่าวๆ ก็ได้ครับท่าน   
(นายนฤต  อิทธิตระการ) 

ปลัดเทศบาลฯ ขอโทษทีครับผมจ าไม่ได้จริงๆ ครับ 
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ก าหนดส่งงานคือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และท่ีผมได้ข้อมูลมา         
(นายนฤต  อิทธิตระการ) ทางผู้รับจ้างส่งงานช้ากว่าก าหนดก็จะมีค่าปรับตรงมั่งไม่ตรงมั่ง อันนั้น

ผมไม่ซีเรียส เพียงแต่ว่าเราก าหนดขอบเขตวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
แล้วกันเลขกลมๆ วันนี้วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 นะครับท่าน       
เวลาแค่ประมาณสองเดือนกว่าๆ ถนนพังแล้วครับท่าน ท่านปลัดได้ลง
ไปดูหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ ถ้าถนนพังก็ต้องแจ้งผู้รับจ้างไปซ่อมแซมได้ครับ  
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 อย่างนี้ครับท่านปลัดผมจะสอบถามท่านปลัดว่าท่านเป็นประธานในการ                                                   
(นายนฤต  อิทธิตระการ)            ตรวจรับงานถนนทั้งสองเส้น คือจริงๆแล้วในเรื่องเอกสารท่านปลัดลงชื่อ

คงจะตรวจรับงานแล้วละว่ารับได้ แต่ผมอยากจะสอบถามท่านปลัดว่า
คุณภาพงานแบบนี้ท่านรับได้ไหมครับ คือจริงๆผมให้ความส าคัญกับ
ถนนทุกเส้นนะ เพียงแต่ว่าเส้นนี้มันเพ่ิงเสร็จนะครับ เราขอคุยกันซอย    
นี้แล้วกันนะครับ สอบถามท่านปลัดนะครับ ผมอยากให้รับเป็นวาจา    
และบันทึกให้ผมด้ วยนะครับว่ าคุณภาพถนนแบบนี้ ท่ านปลัด             
เป็นประธานตรวจรับงาน ท่านรับถนนคุณภาพประมาณนี้ได้ใช่ไหมครับ 

ปลัดเทศบาลฯ กรณีนี้ตอนไปตรวจรับงานได้คุณภาพนะครับ เพราะในสเปคจริงๆ   
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) ในพ้ืนทีจ่ะไม่รู้ด้านในครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขออนุญาตท่านปลัดครับ จริงๆผมรักพ่ีนะ เราอย่าคุยเรื่องสเปค   
(นายนฤต  อิทธิตระการ)           เดียวยาวครับ 

ปลัดเทศบาลฯ กรณีถ้าตรวจรับไปแล้วถ้าเกิดมีการช ารุดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านชุมชน   
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) ทุกชุมชน ท่านสมาชิกก็ดี แจ้งทางเทศบาลได้นะครับ เพราะว่ายังอยู่ใน

ระยะประกันสามารถแจ้งให้ทราบได้ครับ แต่นี้ถ้าดูคุณภาพงานวันนั้น
ท่าน สท. ก็ไปด้วยใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจ หากเป็นซอย 6 สวนสุขภาพ
ซอยโรงงานยังไม่ได้เบิกเงิน เพราะงานมีปัญหาขอบบ่อมันยุ้ย/สันขอบ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ซึ่งที่ผมถามท่านปลัดนี้/ถามวันนี้ว่าท่านปลัดเซ็นตรวจรับงานแล้วใช่ไหม   
(นายนฤต  อิทธิตระการ) ครับ เพราะผมอยากรู้ว่างานประมาณไหน คุณภาพขนาดไหนที่เรา     

จะโอเค แล้วในเมื่อท่านปลัดบอกว่าคุณภาพประมาณนี้รับได้ ผมอยาก
ขออนุญาตท่านประธานฯ ครับ ซึ่งวันนี้สมาชิกสภามากันตั้ง 10 ท่าน 
ผมเลยจะสอบถามท่านสมาชิกทุกท่านว่า ถนนซอยเทศบาล 6 มีสมาชิก
ท่านใดรับคุณภาพถนนประมาณนี้ได้บ้างครับ หากรับได้ให้ยกมือด้วย
ครับ ช่วยบันทึกให้ผมด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานครับ งานซอย 6 สิ่งที่ผมสงสัยคือบ่อพัก    
(นายพิศิษฐ์  อินทร์เสวก)        จะพูดให้ชัดเลย คือบ่อพักกับถนนท าไมไม่เสมอกัน มันเว้าลงไปเยอะ   

ซึ่งตัวผมรับไม่ได้ไม่น่ารับได้เพราะมันเข้าไปในเนื้องานเพ่ืออะไร       
หรือแบบมันออกมาให้มันเว้าเข้าไปเพ่ือให้มันรับน้ าหรือเพ่ืออะไร          
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 ขอค าชี้แจงด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 คือที่สอบถามสมาชิกนะครับโดยเฉพาะสมาชิก เขต 2                
(นายนฤต  อิทธิตระการ)  ท่านวิวัฒน์ ซึ่งเข้าออกซอยนี้อยู่แล้ว ท่านอารามและท่านสมาชิกเขต 1 

ด้วย ซึ่งผมก็อยากจะรู้ว่าคุณภาพงานประมาณนี้พวกเราเป็นสมาชิกพวก
เรารับได้ไหมแค่นั้นเอง แล้วถ้ารับได้บันทึกให้ผมด้วยแค่นั้นครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขออนุญาตครับท่านประธานฯ กระผมก็อยากขออนุญาตสอบถาม  
(นายวิวัฒน์  หลิวทอง) ความเห็นของท่านนฤตครับว่า ท่านรับได้หรือไม่ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผมรับไม่ได้ครับ โดยนัยที่ผมมาพูดในวันนี้ โดยผมจะชี้แจงถึงเหตุผมที่ 
(นายนฤต  อิทธิตระการ) ผมมาพูดในวันนี้ว่าเพราะอะไร /ขอสอบถามสมาชิก/ท่านปลัดแล้ว      

ในเมื่อท่านปลัดรับได้ในคุณภาพประมาณนี้ แล้วพวกเรารับได้ไหม/คือ
ถ้าพวกเรารับได้แล้วมีชาวบ้านถามจะตอบยังไง ซึ่งสมาชิกไม่โอเค       
แต่ท่านปลัดโอเคแต่ผมไม่โอเค ซึ่งมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยที่ผมถาม
สมาชิกทุกท่านว่ารับได้ไหม ท่านวิวัฒน์รับได้ไหม 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผมไม่ตอบดีกว่าครับ  
(นายวิวัฒน์  หลิวทอง)           

ปลัดเทศบาลฯ ขออนุญาตครับเนื่องจากถนนสายนี้ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง    
(นายจ านงค์  เรืองเกษม)          ซึ่งจะแก้ไขยังไงจะปรึกษากันดีกว่าครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ท่านปลัดไม่ใช่ครับ ประเด็นคือท่านเซ็นรับงานแล้ว ส่วนจะเบิกจ่าย 
(นายนฤต  อิทธิตระการ) มันอีกขั้นตอนนึ่ง โดยนัยนี้ท่านปลัดเซ็นรับงานแล้ว คืองานนี้ผ่านแล้ว 

ซึ่งผมก็สอบถามอีกนิดหนึ่งอย่าว่าผมกวนเลยนะ อีกนิดนึ่งครับผมดู       
ในป้ายงานหลังๆมาซึ่งจริงๆไม่อยากจะก้าวล่วงนะครับ ท าไมกรรมการ
ตรวจรับงานหรือกรรมการการจ้างถึงไม่มีบุคคลข้างนอกเหมือนเมื่อก่อน 
ซ่ึงเมื่อก่อนจะมีกรรมการชุมชนหรือชาวบ้านมาเป็นกรรมการ แต่ตอนนี้
เป็นของเทศบาลทั้งหมดมองว่ามันเบ็ดเสร็จไปไหมท่าน 

ผู้อ านวยการกองคลัง ขออนุญาตชี้แจงแทนท่านปลัดนะคะ ซึ่งระเบียบฯ ตัวใหม่ไม่ได้น า            
(นางสาวจันทิพย์ ลามิตร) ประชาชนมาเกี่ยวข้อง คือในระบบให้ลงตรวจรับได้สามคนต้องเป็น

ข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถด้านนี้ 

ปลัดเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังมาใหม ่ที่ต้องบันทึกลงระบบซึ่งระบบ    
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) ซึ่งระบบจะล็อคมาว่าการตรวจการจ้าง 3 คน ต้องเป็นข้าราชการใน

ท้องถิ่นจ านวน 3 ท่าน แต่ทางเทศบาลก็ยังคงส่งแบบให้ทางชุมชน
เหมือนเดิมหากจะร่วมตรวจสอบด้วย แต่ในระบบไม่สามารถลงได้       
ซึ่งต้องลงในระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอบคุณครับ ผมมองว่าในส่วนนี้ถ้าหากว่ามีชุมชน ชาวบ้าน 
(นายนฤต  อิทธิตระการ) มีประธ านชุ มชน เข้ า ไปร่ วมด้ ว ย  มั นจะดู ส ง่ า ง าม  ดู โ ปร่ ง ใ ส                   

พอเราท ากันเองจบกันเองในเทศบาล ตัวผมเองมองว่ามันเบ็ดเสร็จ       
ถ้าหากเกิดการสมยอมหรือเกิดปัญหาขึ้นมามันจะโดนกันหมดไม่ว่า      
จะเป็นสภา เป็นผู้บริหารซึ่งผมขอพูดสาเหตุมันเริ่มมาจากซอยเทศบาล 
6/1 มันเกิดปัญหาคุณภาพแย่มาก โดยมีชาวบ้านมาแจ้งผม ซึ่งผมแจ้ง
ท่านนายก ท่านที่ปรึกษา ซึ่งพวกเราก็กระตือรือร้นรีบแก้ไข แต่ผม
ยอมรับนะครับว่าบางทีหน้างานมันก็มีปัญหา มีข้อจ ากัด ซึ่งผมก็รับได้
ในส่วนนี้และผู้รับเหมาก็แก้ไขให้ส่วนหนึ่งแล้วระดับหนึ่ง ซึ่งซอย
เทศบาล 6 นี้ค่อนข้างเป็นซอยหลักของหนองม่วงซอยหนึ่ง เพราะไม่ว่า
จะเป็นชอนม่วง พุน้อย พุปลากัง เข้าออกซอยนี้รถบรรทุก รถใหญ่      
ใช้เส้นนี้เยอะซึ่งต่างจากซอย 6/1 ซึ่งค่อนข้างจะเป็นซอยตัน อย่างมาก
ก็รถเก๋ง รถบิคอัพ น้ าหนักไม่มากไม่ซีเรียสท าให้พอรับได้ แต่พอเป็น
ซอย 6 ท าให้ผมกังวลจึงต้องขึ้นมาปรึกษาท่านนายก ซึ่งท่านนายกก็มี
ความกังวลเหมือนกันเป็นห่วงจุดเดียวกัน ซึ่งท่านนายกยังฝากให้ผมช่วย
ดูแล ซึ่งผมก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ให้เกียรติผมนะ ซึ่งผมก็จะคอยแจ้ง
ท่านนายก ท่านนายกก็จะให้ช่างไปดู เพราะท่านให้ความส าคัญ           
แต่ต่อมามีการน าผมไปอ้างว่าถนนเส้นนี้มันมีปัญหาต้องแก้โน้นนี้เพราะ 
สท.นฤต โวยวายอยู่คนเดียว พอที่นี้มันก็มีผู้หวังดีหรือหวังดีประสงค์ร้าย
หรือเปล่าผมไม่รู้  บางคนเขาก็บอกว่าขู่นะหรือเตือนแต่เตือนแรง         
ไปหน่อย ซึ่งผมเป็นคนตัวเล็กไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครท าให้ผมกลัว    
ท าให้วันนี้ผมต้องพูดนะครับท่านปลัด ซึ่งตอนนี้ถนนมันพังแล้วอยากจะ
สอบถามท่านปลัดว่าเราจะแก้ไขยังไงครับ 

ปลัดเทศบาลฯ ถนนเส้นนี้ยังไม่ได้เบิกเงินให้กับผู้รับจ้างนะครับ ซึ่งขอบบ่อรู้สึกมันรุ่ย    
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) ใช่ไหมครับ ซึ่งวันนั้นผมก็ออกไปดูกับท่านนายกมาครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขออนุญาตครับมันเป็นแบบนี้ครับ ขอบบ่อมันไม่ใช่รุ่ยอย่างเดียวครับ   
(นายพิศิษฐ์  อินทร์เสวก) ที่ผมอยากรู้ว่าถนนแอสฟัลกับปากบ่อท าไมมันไม่เท่ากันมันเป็นที่แบบ

หรือเป็นที่คนท า ซึ่งแบบนี้ฝาบ่อมันต้องเท่าหรือต่ ากว่าถนนแอสฟัล     
แค่นั้นเอง เพราะมันต่ าทุกฝาบ่อเลย 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 หากท่านปลัดบอกจะแก้ไขขอให้เปิดฝาบ่อดูข้างล่างด้วยครับ  
(นายนฤต  อิทธิตระการ) เพราะถนนเส้นนั้นมีแต่รถหนักๆวิ่ง ซึ่งก าหนดส่งงาน 17 ธันวาคม   

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ เวลาสองเดือนกว่าเองถนนพังแล้วครับท่านปลัด 
แล้วแอสฟัลที่เขาลาดถนนซอย 6 ฝั่งขวาเขาลาดชนขอบรั้วบ้าน
ชาวบ้าน แต่ฝั่งซ้ายราดชนรั้วแล้วเลยเขตเสาไฟออกไปแต่รถมันสวนกัน
ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีเสาไฟฟ้าอยู่แต่แค่ครึ่งซอยเลยไปเนื้อแอสฟัล      
กับถนนเก่าต่างกันอยู่ประมาณ 10 ซม. ผมเลยห่วงว่าถ้ากลางคืน       
รถปีนขอบน่าจะคว่ า แล้วตรงบ้านช่างส าราญ (ตัดผม) 
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                                        เค้าต้องเทปูนออกมารับซึ่งมันน่าเกลียดนะครับ แต่ยังไงถ้าจะให้เขามา
แก้ไขก็ขอให้เขาเพ่ิมเนื้องานให้ด้วยนะครับ ซึ่งซอย 6 นี้ถ้าผมจ าไม่ผิด
เราพ่ึงจะตั้งงบซ่อมบ ารุงรางไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วถ้าผมจ าไม่ผิด แต่พอ
ท าใหม่ตอนนี้มีแต่ชาวบ้านบอกว่ามันแย่กว่าเดิม ผมถึงถามท่านสมาชิก
ว่าท่านรับได้ไหม แค่นั้นเอง แล้วในการที่เราเซ็นรับงานแต่เขายังไม่มา
เบิกเงินเค้าเสียค่าปรับไหมครับ หัวหน้ากองคลังแจ้งว่าถึงวันตรวจรับ    
ใช่ไหมครับ ถ้าเซ็นไปแล้วนั้นคือเวลาที่เลยมาแล้วผู้รับเหมาไม่เสีย
ค่าปรับใช่ไหมครับ แต่ถนนใช้ไม่ได้ครับ อย่างท่านพิศิษฐ์ก็บอกว่าสเกิร์ต
รถพังไปแล้ว จริงๆไม่น่าให้ทางสภาเข้ามายุ่ งนะครับ จริงๆแล้วท่าน
นายกท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็พยายามจะดูแลชาวหนองม่วงให้ดีที่สุด   
ท่านก็พยายามคิดโครงการร่วมกับทางสภาแต่หากว่าท่านผู้บริหารคิด
โครงการดีๆขึ้นมาแล้ว มือไม้นั้นผู้ตรวจสอบผู้ดูแลท าอย่างนี้คนแรก      
ที่เสียคือท่านนายก ต่อมาที่ผมมองก็คือว่าถ้าท่านนายกมาเสนอเรื่อง
ต่างๆ แล้วสภาผ่านทุกเรื่องให้ซึ่งที่ผ่านมาผมยกมือให้ท่านตลอด        
แต่พวกท่านท าแบบนี้ แล้วต่อไปผมจะยกมือให้ท่านนายกไหมแบบนี้ 
เพราะถ้ายกไปงานก็ออกมาไม่ดี โดยที่ทุกคนก็ไปด่าท่านนายก อันนี้เป็น
ความเห็นส่ วนตั วของผมนะครั บ และสอบถามท่ านปลัดครั บ              
ท่านจะเรียกผู้รับเหมามาด าเนินการเมื่อไหร่ครับ  และขออนุญาต      
ท่านประธานสภา ผมอยากให้น าเรื่องนี้บรรจุไว้ในวาระการประชุมครั้ง
หน้ าด้ วย  เ พ่ือ ให้ สมาชิกช่ วยกันดู เพราะกลั วท่ านปลั ดจะลื ม               
ตามผู้รับเหมามาแก้ไขแล้วมันจะเกินระยะเวลาประกันแล้ว ถึงวันนั้น    
ก็ทุกคนต้องไปคอยตอบปัญหาชาวบ้านซึ่งไม่ดี ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ท่านปลัดจะให้แก้ไขยังไงครับ ขออนุญาตความเห็นผมนะมันต้องเสริม                                              
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) บ่ารับฝาให้สูงขึ้น พอปิดฝ่าแล้วให้เสมอกับแอสฟัล ท์แล้วควรใช้          

ปูนที่มีสเปคท่ีได้คุณภาพ เพราะไม่อยากนั้นมันเป็นขุยหมด ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ ผมจะรีบด าเนินการแจ้งผู้รับเหมาและก็คงต้องเสริมเหล็กให้เสมอกัน 
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) แต่ว่าต้องให้ช่างเข้าไปดูเพราะผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้จริงๆ  

เพราะมันน่าจะต้องมีเหล็กเพ่ิมอีกไม่งั้นเดียวมันทรุดอีก เพราะถนนเส้น
นี้มีรถบรรทุกน้ าหนักเยอะต้องรีบด าเนินการครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับ 
เป็นการดีนะครับถ้าเกิดการก่อสร้างต่างๆ ทุกรายการของเทศบาล       
ก็อยากให้สมาชิกมีส่วนร่วมจริงๆครับ อาจจะเป็นประกาศของ          
ทางเทศบาลอยู่เขตไหนเข้าไปดูได้เลยผมว่าดีนะครับอาจจะบันทึกไว้ว่า
สมาชิกให้เข้าตรวจสอบโครงการ เพราะตอนนี้ท่านนายกให้ชุมชน      
อยู่แล้ว อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านในแต่ละเขตช่วยกันตรวจสอบ    
ช่วยกันดูงานในพ้ืนที่เพ่ือที่จะได้งานที่ดีมีคุณภาพเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์ 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ท่านปลัดผมขออนุญาตครับ ผมอยากทราบว่าตอนนี้เราจะติดต่อเขาได้ 
(นายพิศิษฐ์  อินทร์เสวก)  ยังไงครับแล้วในกรณีนี้อยากให้เร่งตามผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการโดยเร็ว       

เพราะเราเซ็นตรวจงานไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเราจะแก้ปัญหานี้ยังไง
มีวิธีไหนให้มันเร็วที่สุดครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง ยังไม่ได้จ่ายเงินต้องแจ้งผู้รับเหมาคะ            
(นางสาวจันทิพย์ ลามิตร) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ถ้าหัวหน้ากองคลังพูดแบบนี้แสดงว่าผู้รับเหมารอแค่เราจ่ายเงินครับ 
(นายพิศิษฐ์  อินทร์เสวก)     เพราะเราเซ็นรับงานไปแล้วนะเขาจะปัดแล้วหรือยังครับ 

ปลัดเทศบาลฯ ไม่ใช่ครับเขาต้องมาซ่อมให้เราก่อน เพราะมันอยู่ในเงื่อนไขอยู่แล้วครับ 
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 อย่าทราบว่าระยะเวลาเงื่อนไขก าหนดไว้ประมาณก่ีวันครับ 
(นายพิศิษฐ์  อินทร์เสวก) 

ปลัดเทศบาลฯ ระยะเวลา 2 ปี และเราต้องแจ้งเขาเข้ามาซ่อมก่อนที่จะจ่ายเงินครับ 
(นายจ านงค์  เรืองเกษม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ช่วยบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าท่านปลัดรับปากว่าจะซ่อมก่อนจ่ายเงิน 
(นายพิศิษฐ์  อินทร์เสวก) นะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ที่ผมให้บรรจุเป็นวาระการประชุม  
(นายนฤต  อิทธิตระการ) ครั้งหน้าท่านประธานอนุญาตไหมครับ คือจริงๆผมโดนเขาเตือนหนักๆ

ผมก็กลัว คนตัวเล็กๆไม่เคยมีเรื่อง ก็ไม่รู้ท าไมต้องเอาผมไปอ้างด้วย 

ประธานสภาเทศบาล  อนุญาตครับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกครับ                                              
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

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

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ช่วยกันตรวจสอบงานก่อสร้างของทาง
เทศบาลเพราะจริงๆเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกัน หากพบ
เห็นปัญหาก็ขอให้แจ้งทางเทศบาล ซึ่งก็ยอมรับว่าซอย 6 ขอบบ่อมัน
แตกซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าต้องเรียกผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขปรับปรุงเพราะถ้า
ปล่อยไว้แบบนี้ชาวบ้านต้องต่อว่าแน่นอน และขอฝากทางสวนราชการ
ให้ตามผู้รับจ้างมาแก้ไขทุกบ่อให้เรียบร้อยก่อนการเบิกจ่ายเงิน         
และขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ตามท่ีท่านปลัดบอกว่าไม่มีความรู้ทางด้านงานก่อสร้าง เลยอยากทราบ 
(นายสมชาย ชูสุวรรณประทีป) ว่าทางเทศบาลมีนายช่างโยธาช านาญงานรักษาการผู้อ านวยการ       

กองช่างไว้ท าไม เพราะถ้าปลัดบอกไม่รู้ เรื่องงานก่อสร้างท าไมไม่สั่งการ
ลงไปแล้วจะมีไว้ท าไม ส่วนอีกประเด็นอยากจะสอบถามว่าถ้าอยากให้
รถดับเพลิงไปจอดสแตนบายหน้าตลาดเพราะเมื่อครั้งที่แล้วที่ไฟไหม้ มี
ชาวบ้านบอกผมว่าต้องขับรถมาถึงเทศบาลไม่มีคนอยู่แล้วนี้จะซื้อ
โทรศัพท์แล้วไม่มีคนอยู่ถ้าโทรศัพท์มันดังจะท ายังไงจะใช้ได้ยังไงครับ 
เห็นเสียเวลากันมานานแล้วครับ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอหรือไม่ครับ                   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) หากไม่มีกระผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง     
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ          

เลิกประชุม 15.30 น. 
 
     
  

(ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึก 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

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

 

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

(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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(ลงชื่อ)               
( นายช านาญ  พ่วงแคะ ) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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

 

(ลงชื่อ)     
  ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

 
   
 
   
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


