
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 

วันพฤหัสบดีที่  13  สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
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. นายอภิชัย   เกิดพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  8. นายสมชาย   ชูสุวรรณประทีป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

9. นายพิศิษฐ   อินทร์เสวก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายนฤต   อิทธิตระการ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ลากิจ  

2. นายธีระยุทธ    อังสนานนท์        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ลากิจ 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

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

         9.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 10.  นางมัทนาพร  สาไพบูลย์  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

          11.  นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  12.  นายศราวุธ   ทองพรม  นักประชาสัมพันธ์ 
      13.  น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
          14.  นางรุ่งทิวา   นาสมตรึก  พนักงานบัญชี 
  15.  นายธงชัย   รอดเสถียร  กรรมการชุมชนที่ 4 
  16.  นางสาวสมใจ  ฟักเงิน   กรรมการชุมชนที่ 6 
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พิธีก่อนเริ่มประชุม นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง     
น าคณะสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการผู้น า
ชุมชนและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม  ร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ   

เริ่มประชุมเวลา    13.30  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ด้วยนายช านาญ พ่วงแคะ ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล       
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)            หนองม่วง เขต 2 อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต     
     เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2563 จึงขอรายงานการพ้นจาก     
     ต าแหน่ งของสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลต าบลหนองม่ วง        
     ในกรณีดังกล่าว 

ทีป่ระชุม    ทราบ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ รายงานมีสมาชิกท่านใด         
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)           ขาด ลา บ้าง 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ลากิจ 2 ท่าน  
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)   1. นายนฤต  อิทธิตระการ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

   2. นายธีระยุทธ   อังสนานนท์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์  
     2563 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุม                
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)            คราวที่แล้ว ครับ     

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ระบุเลขหน้าและระบุ 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  บรรทัดเพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม หรือไม่                   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)                 หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา   

 เทศบาลต าบลหนองม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 1 เม่ือวันที่  27 
 กุมภาพันธ์  2563  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  9  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง   -  เสียง 



-3- 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่ อ งการพิ จารณ าร่างเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ าย      
 ประจ าปี ๒564 วาระที่  1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
 งบประมาณ   

ประธานสภาเทศบาล ฯ   เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)        ๒564 วาระที่  1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ     
     ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ    

นายกเทศมนตรี    เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                                            
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้ าพ เจ้ า น ายกิ ติ ศั กดิ์   วัฒ นสิ งห์ ด ารงค์  นายกเทศมนตรี            
     ต าบ ลหน อง  ขอ เสนอญั ตติ ก าร พิ จารณ าร่ า งเท ศบัญ ญั ติ         
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  เพ่ือขอความเห็นชอบ
     จากสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง     
     มีความจ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งเสนอ ร่ างเทศบัญ ญั ติ งบป ระมาณ         
     รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพ่ือให้
     การบริหารงานด้านการงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองม่วง 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ        
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
     ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543  ข้อ 23 วรรค 2 เมื่อคณะผู้บริหาร
     ท้ อ งถิ่ น  ได้ พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ให้ ตั้ ง เงิน งบ ประมาณ ยอด ใด            
     เป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม   
     และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร    
     ท้องถิ่ น อีกครั้ งหนึ่ ง เพ่ื อคณ ะผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น ได้น า เสนอ            
     ต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม งบประมาณรายจ่าย
     ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 6 4 เป็ น จ าน วน ทั้ ง สิ้ น             
     66,814,603.- บาท 
 

      1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
     จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่ วไป  เป็นจ านวนรวม ทั้ งสิ้น       
     53,621,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
 

     ด้านบริหารงานทั่วไป 
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 16,829,551  บาท 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  448,000 บาท 
 

     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     - แผนงานการศึกษา     จ านวน   11,814,948  บาท 
     - แผนงานสาธารณสุข   จ านวน   4,817,160 บาท 
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     - แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน  25,000 บาท 
     - แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน  4,344,740 บาท 
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
       จ านวน  1,052,000 บาท 
     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
       จ านวน  619,000 บาท 
 

     ด้านการเศรษฐกิจ 
     - แผนงานการพาณิชย์ จ านวน 78,000 บาท 
     ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
     - แผนงานงบกลาง จ านวน  13,593,101   บาท 
 

     2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวม
     ทั้งสิ้น 13,193,103 บาท ดังนี้ 
     งบกลาง  จ านวน  4,206,603  บาท 
     งบบุคลากร   จ านวน  1,460,000  บาท 
     งบด าเนินงาน    จ านวน  1,464,700  บาท 
     งบรายจ่ายอื่น    จ านวน  6,061,800  บาท 
     เหตุผล 

 

     เพ่ื อ ใช้ ในการด า เนิ น งานตามน โยบ ายของคณ ะผู้ บ ริห าร               
     ที่ ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ       
     พ.ศ. 2564 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป            
     จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงได้พิจารณา
     ต่ อ ไป  ซึ่ ง ร าย ล ะ เอี ย ด ต่ า งๆ นั้ น  อ ยู่ ใน เอ ก ส า รที่ ส่ ง ให้               
     ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ขอให้ทางเลขา          
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)   ได้ช่วยตรวจสอบนับองค์ประชุม  เพ่ือจะลงมติรับหลักการ           
     ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ตรวจสอบจ านวนองค์ประชุมสภาเทศบาลมีจ านวน  9  ท่าน  
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) 

ประธานสภาเทศบาล   ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงเพ่ือลงมติ    
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)             รับหลักการร่างเทศบัญญั ติ  งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี         
     พ.ศ. 2564                   

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ   9   เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 
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ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบกฎหมายในขั้นตอน                    
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   ต่อไปครับ   

เลขานุการสภาฯ                           เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแล้ว เห็นควรเลือกคณะกรรมการ        
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง    

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 8 คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
โดยให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวนไม่น้อยกว่า       
3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ฯ                
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)      ว่าควรจะมีจ านวนเท่าใด  

นายวิวัฒน์ หลิวทอง  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ กระผมนายวิวัฒน์ หลิวทอง              
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2) สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอเห็นควรให้มีคณะกรรมการ  
 แปรญัตติฯ จ านวน  3  คน 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นางกรรญา บุญพาสุข   รับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) 

นายอาราม บุญพาสุข   รับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) 

ประธานสภาเทศบาลฯ  มีทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม               
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)           ในการเลือกจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ให้มีคณะกรรมการ  
 แปรญัตติฯ จ านวน  3  คน 
        
มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ  5  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  4  เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ      
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)      จ านวน  3  คน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่สมควรท าหน้าที ่                      
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)           เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  1  ขอเชิญ ครับ 

 



-6- 

นายวิวัฒน์ หลิวทอง   เรียนประธานสภ าเทศบาลฯ และสมาชิ กสภ าเทศบาลฯ                    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  กระผมนายวิวัฒ น์  หลิ วทอง สมาชิกสภ าเทศบาล เขต  2            
     ขอเสนอ นางกรรญา บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1       
     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายอาราม บุญพาสุข   รับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2) 

นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม   รบัรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   เห็นควรให้นางกรรญา บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1     
     เป็นคณะกรรมแปรญัตติฯ คนที่ 1 ครับ   

มติที่ประชุมสภา    เห็นชอบ  5  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  4  เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่สมควรท าหน้าที ่             
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)           เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  2  ขอเชิญ ครับ 

นางกรรญา บุญพาสุข   เรียนประธานสภ าเทศบาลฯ และสมาชิ กสภ าเทศบาลฯ                   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   ดิ ฉั นน างกรรญ า บุ ญ พ าสุ ข  สมาชิ กสภ าเทศบาล  เขต  1            
     ขอเสนอ นายอาราม บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2       
     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 2   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายวิวัฒน์ หลิวทอง   รับรอง   
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2) 

นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม   รับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   เห็นควรให้นายอาราม บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2     
     เป็นคณะกรรมแปรญัตติฯ คนที่ 2 ครับ   

มติที่ประชุมสภา    เห็นชอบ  5  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  4  เสียง 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่สมควรท าหน้าที ่             
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)           เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  3  ขอเชิญ ครับ 

นายอาราม บุญพาสุข   เรียนประธานสภ าเทศบาลฯ และสมาชิ กสภ าเทศบาลฯ                   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  กระผมนายอาราม บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2             
     ขอเสนอนายวิวัฒน์  หลิ วทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2       
     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นางกรรญา บุญพาสุข   รับรอง                    
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) 

นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม   รับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   เห็นควรให้นายวิวัฒน์ หลิวทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2     
     เป็นคณะกรรมแปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับ   

มติที่ประชุมสภา    เห็นชอบ  5  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  4  เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญเลขาฯ ช่วยสรุปผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นคณะกรรมแปรญัตติฯ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ว่ามีท่านใดบ้างครับ 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 ท่าน                                
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)     ที่ถูกเสนอชื่อได้รับเลือกให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ดังนี้   
  1. นางกรรญา บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
  2. นายอาราม บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
  3. นายวิวัฒน์ หลิวทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ล าดับต่อไปให้ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมาย   
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)       เพ่ือก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ต่อไปครบั 

เลขานุการสภาเทศบาล   เมื่อที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ตามระเบียบ        
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)   กระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยข้ อบั งคั บการประชุ มสภาท้ องถิ่ น             
     พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45    
     วรรคสาม  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
     รวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลา
     เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น 
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         มีมติ รับหลั กการแห่ งข้ อบัญ ญั ติ  งบประมาณ นั้ น  ข้ อ  49           
     ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
     ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
     ร่างข้อบัญญั ตินั้ น  ไป ให้ คณ ะกรรมการแปรญั ตติ พิ จารณ า           
     โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องก าหนดระยะเวลา
     เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลา
     เสนอค าแปรญัตติ ที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
       ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
     ข้อบัญญัติก็ ให้ เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้       
     แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
     ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุม
     ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ แปรญัตติ           
     ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ในล าดับต่อไปครับ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอให้ที่ ป ระชุ ม เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ตติ               
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  งบประมาณ          
  พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

นางกรรญา บุญพาสุข   เรียนประธานสภ าเทศบาลฯ และสมาชิ กสภ าเทศบาลฯ          
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1)   ดิฉันนางกรรญา บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอ
   ก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ      
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ให้คณะกรรมการ       
   แปรญัตติเปิดรับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 14, 15, 16 สิงหาคม 
   2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   สม าชิ ก ท่ าน ใด เส น อ เป็ น อย่ า ง อ่ื น ห รื อ ไม่  ถ้ า ไม่ มี ข อม ติ             
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ที่ประชุมเห็นควรให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ     
     งบ ประมาณ รายจ่ ายป ระจ าปี งบ ประมาณ  พ .ศ .  2 5 6 4            
     เปิดรับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  14,15,16  สิงหาคม 2563     
     ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ 

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล  หากปิดประชุมในวันนี้แล้ว ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลท าหนังสือ 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  เชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ก าหนดประชุมเพ่ือพิจารณา 
  คัดเลือกกันเอง เป็นประธานฯ 1 คน และเลขานุการฯ 1 คน  
  ต่อไป ขอหารือก าหนดวันประชุมสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
  งบป ระมาณ รายจ่ ายป ระจ าปี  งบป ระมาณ  พ .ศ . 2564                                                     
  วาระท่ี 2  คือการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
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  และวาระที่ 3  คือการลงมติให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าจะเป็นวันใด ขอเชิญครับ 

นางกรรญา บุญพาสุข  เรียนประธานสภ าเทศบาลฯ  และสมาชิ กสภ าเทศบาลฯ                     
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1)  ดิ ฉั นน างกรรญ า บุ ญ พ าสุ ข  สมาชิ กสภ าเทศบาล  เขต  1          
  เสนอก าหนดวันประชุมสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประรายจ่าย
  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 
  24 สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 น. 

ประธานสภาเทศบาล   มี สมาชิ กสภ าท่ าน ใดจะเสนอเป็ นอย่ าง อ่ืนห รือ ไม่ ถ้ า ไม่ มี           
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)                 ผมขอก าหนดนัดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
     ประจ าปี พ.ศ. 2563  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 2 และวาระท่ี 3     
     ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ส าหรับสมาชิก      
     ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการสภาท าหนังสือ    
     แจ้งนัดประชุมให้ทราบล่วงหน้าด้วย ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง
     เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ประธานสภาเทศบาล     เรื่อง การพิจารณาเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)                  เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ    

นายกเทศมนตรี    เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                                                  
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้ าพ เจ้ า น ายกิ ติ ศั กดิ์   วัฒ นสิ งห์ ด ารงค์  นายกเทศมนตรี            
     ต าบลหนองม่วง ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็น        
     ที่ จ ะต้ อ งขอให้ สภ าท้ องถิ่ น พิ จารณ าเสนอรายชื่ อสมาชิ ก           
     สภาเทศบาล จ านวน 1 ท่าน เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตาม     
     และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา     
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 (3) 
     สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน โดยให้มี
     วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา   
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     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม       
     (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคสาม      
     ของข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า    
     แผนพัฒ นา ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2548         
     และให้ ใช้ความต่อไปนี้ แทน  “กรรมการตาม  (1) (2) (3) (4)       
     และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
     คัดเลือกอีกก็ได”้ 

     เหตุผล 

   เนื่องจาก นายช านาญ  พ่วงแคะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล     
    หนองม่วง ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    เทศบาลต าบลหนองม่วง ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนองม่วง         
    ที่ 339/2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้เสียชีวิตลง    
    เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2563 จึงท าให้ พ้นจากหน้าที่ของ     
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาต าบล
    หนองม่วง ตามค าสั่ งดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือเป็นไปตามระเบียบ    
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร      
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)      
    พ.ศ. 2561 ข้อ ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  28    
    ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา     
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548  และให้ใช้ความ
    ต่อไปนี้แทน “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระ  
    อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้”      
    จึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา      
    เทศบาลฯ แทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน 1 ท่าน เพ่ือแต่งตั้ง     
    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
         ต าบลหนองม่วง จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบล     
    หนองม่วงได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่สมควรท าหน้า 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ที่เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จ านวน 1 ท่าน แทนต าแหน่งที่ว่าง ขอเชิญครบั 

นายวิวัฒน์ หลิวทอง  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
( สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2)  กระผมนายวิวัฒ น์  หลิ วทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2            

 ขอเสนอ นายอาราม บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                 
 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นางกรรญา บุญพาสุข   รับรอง                    
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) 

นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม   รับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่ าน ใดจะเสนอสมาชิกท่ าน อ่ืน อีกหรือ ไม่  ถ้ า ไม่ มี ขอมติ              
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   ที่ประชุม เห็นควรให้ นายอาราม บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ     
     เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
     ท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่าง       

มติที่ประชุมสภา    เห็นชอบ  5  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  3  เสียง 
     สมาชิกสภาฯ ไม่อยู่ในห้องประชุมขณะลงมติ 1 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
     เป็นคณ ะกรรมการสามัญ  ชุดคณะกรรมการตรวจรายงาน         
     การประชุม แทนต าแหน่งที่ว่าง  

ประธานสภาเทศบาล     เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                                        
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)            เป็นคณะกรรมการสามัญ  ชุดคณะกรรมการตรวจรายงาน         
     การประชุม  แทนต าแหน่ งที่ ว่าง ตามที่ สภาเทศบาลต าบล        
     หนองม่วง ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการสามัญ ชุดคณะกรรมการ
     ตรวจรายงานการประชุม เมื่อสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 
     ประจ าปี  2558 วันที่  2  มีนาคม 2558 จ านวน 3  ท่ าน       
     ประกอบด้วย  นายช านาญ  พ่วงแคะ นายวิวัฒน์  หลิ วทอง         
     นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  
     นาย ช านาญ พ่วงแคะ ได้เสียชีวิต ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
     พ .ศ . 2 547  และแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม (ฉบั บที่  2 ) พ .ศ . 255 4             
     จึงต้องพิจารณาเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง         
     แทนต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           
     ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงระเบียบวิธีเลือกคณะกรรมการสภาสามัญ   
     เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา     
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)      ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
     ข้อ 107  ภายใต้บังคับ ข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการ  
     สภาท้องถิน่ให้ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
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       ชื่ อสมาชิกสภาท้ องถิ่ น  หรือบุ คคลที่ ไม่ ได้ เป็ นสมาชิกสภา        
     ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นผู้ เสนอ   
     ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
     ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองวรรคสอง การเสนอชื่อ
     ให้เสนอได้โดย ไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
     และให้น าวิธีการเลือกตาม ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาเทศบาล              ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้ทีเ่ห็นสมควร 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ให้เป็นคณะกรรมการสามัญ ชุดคณะตรวจรายงานการประชุม   
     แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 ท่าน ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(นายวิวัฒน์ หลิวทอง)   กระผมนายวิวัฒน์ หลิวทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ          
     น า งก ร รญ า  บุ ญ พ าสุ ข  ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล ฯ  เข ต  1                
     เป็นคณะกรรมการสามัญชุดตรวจรายงานการประชุมแทน      
     ต าแหน่งที่ว่าง     

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม    รับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) 

นายอาราม บุญพาสุข   รับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่ าน ใดจะเสนอสมาชิกท่ าน อ่ืน อีกหรือ ไม่  ถ้ า ไม่ มี ขอมติ               
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   ที่ประชุม เห็นควรให้นางกรรญา บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
     เขต 1 เป็นคณะกรรมการสามัญ ชุดคณะกรรมการตรวจรายงาน
     การประชุมแทนต าแหน่งที่ว่าง  

มติที่ประชุมสภา    เห็นชอบ  5  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  4  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6   ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 
     เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2563) 

ประธานสภาเทศบาล   ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 )        
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2563) ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

 นายกเทศมนตรี    เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                                                  
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  ข้าพเจ้า นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบล       
     หนองม่วง ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วงมีความจ าเป็นที่ 
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               จะต้องแจ้งการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -    
     พ.ศ. 2565 ) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2563) เทศบาล
     ต าบลหนองม่วง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา    
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
     ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
     ข้อ  24 ให้ผู้ บริห ารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้ องถิ่น            
     ที่ อ นุ มั ติ แ ล้ ว  แ ล ะน า ไป ป ฏิ บั ติ  ร วมทั้ งแ จ้ งสภ าท้ อ งถิ่ น            
     คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
     ส่ วนจั งห วัด  อ า เภอ  หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง และประกาศ              
     ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
     ประกาศใช้และปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

     เหตุผล 
     เทศบาลต าบลหนองม่วง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
     (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่  2/2563)    
     และมีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) 
     เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่  2/2563)  เมื่อวันที่  2 มิถุนายน      
     พ.ศ. 2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น เพ่ือเป็นไปตามระเบียบ
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร     
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) 
     พ.ศ. 2559 จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว      
     ให้สภาเทศบาลหนองม่วงทราบ จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภา     
     เทศบาลต าบลหนองม่วงทราบต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล   มีท่านใดจะสอบถามหรือไม ่       
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) 

ที่ประชุม    ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาทา่นใด จะเสนออีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการชุมชน 
 รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และขอปิด

  ประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 
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(ลงชื่อ)         ผู้บันทึก 

     (นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 

 

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

 

 
(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวิวัฒน์  หลวิทอง ) 
 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)     
(นายพีรพงศ ์เหลืองอร่าม) 

  กรรมการตรวจรายงานการประชุม         
 
 

(ลงชื่อ)  
( นางกรรญา  บุญพาสุข ) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

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

(ลงชื่อ)    

   ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

 
 

       



 


