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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖3   

วันท่ี  ๒8  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖3  เวลา 1๐.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  ช้ัน  ๒   

**************************************************************************** 

ผูมาประชุม 

 

ผูลาประชุม 

- ด.ต.หาญ           ปานภูมิ        สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  

 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมาย 

เหตุ 

1. นายไพบูลย    แฝงเมืองคุก ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไพบูลย    แฝงเมืองคุก  

2. นายสุนทร     นาใจเย็น รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สุนทร      นาใจเย็น  

3. นางอรพิน      จันทรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย อรพิน      จันทรเสนา  

4. นายสนัด       แกวอําไพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สนัด        แกวอําไพ  

5. นางเปรมปรี    ฝุนแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เปรมปรี    ฝุนแกว  

6. นายวิเชียร    ศรีพันธบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย วิเชียร     ศรีพันธบุตร  

7. นางพชรมน    แกวพลนอย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย พชรมน    แกวพลนอย  

8. นางกุศล        ภูม่ิงศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย กุศล         ภูม่ิงศร ี  

9. นายถนอม     ไตรเสนีย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ถนอม       ไตรเสนีย  

10. นายสุนี         ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สุนี           ศรีดาหลง  

1๑. นายชัยญา     ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ชัยญา       ภูพานใบ  
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ผูเขารวมประชุม 

ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมาย 

เหต ุ

1. นายจรูญ        เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย จรูญ     เกลียวทอง  

2. นางศศิธร       งานดี รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ศศิธร       งานด ี  

3. นายบังอร       บุญครอง รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย บังอร      บุญครอง  

4. นายแสงจันทร   สายธนู เลขานุการนายกเทศมนตรี แสงจันทร   สายธนู  

5. นายสุวิทย        วรยศ รองปลัดเทศบาล สุวิทย        วรยศ  

6. นางเยาวภา      ทานอย ผูอํานวยการกองคลัง เยาวภา      ทานอย  

7. นายภูรินท       ศรีสนิท ผูอํานวยการกองการศึกษา ภูรินท      ศรีสนิท  

8. นางไปรยา       เกลียวทอง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ไปรยา   เกลียวทอง  

9. นายนิมิต         บุญรัตน ผูจัดการสถานธนานุบาลฯ นิมิต         บุญรัตน  

10. นายกัมพล       สาสูงเนิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ กัมพล       สาสูงเนิน  

11. น.ส.ชลลดา       ตาเมือง เจาพนักงานธุรการ ชลลดา       ตาเมือง  

12. น.ส.นวลละออ     ชัยสงค  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ สุญาณี        ผงบุญตา  

13. น.ส.พชรอร     พลบูรณ ผช.จพง.ประชาสัมพันธ พชรอร       พลบูรณ  

14. น.ส.กัลยกร        บุทศรี ผูชวยเจาพนักงานธุรการ น.ส.กัลยกร     บุทศร ี  

15. น.ส.ศุภักษร        สุขใจ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ น.ส.ศุภักษร     สุขใจ  

 

เริ่มประชุมเวลา   1๐.00   น. 

  เม่ือครบองคประชุมแลว นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย    

กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 

นายไพบูลย       แฝงเมืองคุก   ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี และ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖3  สมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุม ซ่ึงมีระเบียบ

วาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  - เรื่องท่ี ๑ สมาชิกสภาเทศบาล ทานดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ  วันนี้ลานะครับ 

  - เรื่องท่ี ๒ ขอความรวมมือทุกทานปดเสียงโทรศัพทดวยนะครับ เพ่ือจะไดไมเปนการรบกวน

การประชุมครั้งนี้ครบั 

- เรื่องท่ี 3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) 

เชิญทานนายกไดแจงถึงรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

นายจรูญ      เกลียวทอง            นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายจรูญ  

เกลียวทอง  นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล ตามท่ี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผูบริหารทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และฉบับ

ท่ี 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินรายงานตอสภาทองถ่ิน 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15  พฤษภาคม  2562 

กําหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ซ่ึงจากการรายงานผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลประจําปงบประมาณท่ีผานมามีผลคะแนน 

ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน คะแนนเต็ม  100 คะแนน 

ผลการประเมิน ปรากฏวา ไดคะแนน  87.91  คะแนน 

2.การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน คะแนนเต็ม  100  คะแนน    

ผลการประเมิน ปรากฏวา ไดคะแนน  85.36  คะแนน  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

นายไพบูลย       แฝงเมืองคุก             ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณครับ ทานนายกเทศมนตรีก็ไดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยเสร็จเรียบรอยแลวนะครับ ตอไปเปนระเบียบ

วาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
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   - ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  4 

ประจาํป  ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี  26  พฤศจิกายน  ๒๕๖2  มีทานใดท่ีจะแกไขถอยคําของทานโปรดยกมือข้ึน 

- ถาไมมี กระผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 26  พฤศจิกายน  ๒๕๖2  โปรดยกมือ

ข้ึนครับ    รับรอง .……8..….. เสียง 

มติท่ีประชุม   มติเปนเอกฉันท     รับรอง    8   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทูถาม   (ถามี) 

  - ระเบียบวาระท่ี   ๓   ไมมี ขอไปท่ีระเบียบวาระท่ี ๔ นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

  - ในระเบียบวาระนี้ จะขอพิจารณาไปทีละเรื่องนะครับ เริ่มจาก ญัตติท่ี ๑ ญัตติขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดเทศบาล กอนท่ี

นายกเทศมนตรีจะเสนอญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย ครับ 

นายชัยญา          ภูพานใบ        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนาย

ชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ขออนุญาตชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย ดังนี้ครับ 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ( และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจาย     

ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณงาน คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน

รายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ครับ 

   

นายไพบูลย        แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี     ได

ชี้แจงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓   เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม              

สํานักปลัดเทศบาล  เชิญครับ 

 

นายจรูญ          เกลียวทอง            นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายจรูญ   เกลียวทอง 

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย กอนท่ีจะเสนอญัตติ ผมขออนุญาตรายงานการแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี

คือนายบังอร   บุญครอง และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี คือนายวีระยุทธ สุขบางชาติ ครับ ลําดับตอไปผมก็ขอ

เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล  โดยมี

หลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

  - หลักการ ตามท่ีเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแลวนั้น ปรากฏวางบประมาณท่ีไดอนุมัติไมเพียงพอในการเบิกจาย 

สํานักปลัดเทศบาล จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ดังนี ้
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  - โอนเพ่ิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย

เพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน) ขอแกไขเพ่ิมเติมตัวเลขนะครับ จากเดิม

หนึ่งหม่ืนบาท เปนหนึ่งแสนบาท โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป          

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาละวิทยุ (กลองโทรทัศนวงจรปด) จํานวน  100,000 บาท (หนึ่งแสน

บาทถวน)  

  - เหตุผล เพ่ือใหการปฏิบัติ เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 

ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

พิจารณา นายจรูญ   เกลียวทอง  นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย        แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาทานใดมีขอสงสัย ซักถาม

หรือจะเสนอแนะเพ่ิมเติมเชิญยกมือไดเลยครับ มีหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.๒๕๖๓ 

สํานักปลัดเทศบาล ไดโปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบอนุมัติ.จํานวน....8....เสียง ไมเห็นชอบจํานวน....-.....เสียง  

งดออกเสียงจํานวน..........-.........เสียง 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน

......8.......เสียง  ไมเห็นชอบจํานวน.......-......เสียง  งดออกเสียง......-......เสียง   

 

นายไพบูลย        แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตอไปญัตติท่ี 2  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 256๓

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรสาร (แฟกซ) กอนท่ีทาน

นายกเทศมนตรีจะเสนอญัตติ ขอเชิญทานเลขานุการสภาไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายครับ  

นายชัยญา          ภูพานใบ        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนาย

ชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ขออนุญาตชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ( และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗ ความวา “การโอนงบประมาณ

รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณงาน คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป    

ตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” ครับ 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรีได

เสนอญัตติ เชิญครับ 



๖ 
 
นายจรูญ            เกลียวทอง            นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายจรูญ   เกลียวทอง 

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

  - หลักการ  เนื่องจาก ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรสาร (แฟกซ)  เกิดความชํารุดเสียหาย    
ไมสามารถใชงานไดตามปกติ เพ่ือใหการติดตอสื่อสารทางราชการเปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป    
งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรสาร (แฟกซ) งบประมาณ 
จํานวน 30,000 บาท ขอเพ่ิมเติมตัวอักษร สามหม่ืนบาทถวนครับ (ท้ังนี้เปนราคาท่ีมีกําหนดไวในบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (กลองโทรทัศนวงจรปด) จํานวน 30,000 บาท ขอเพ่ิมเติมตัวอักษร สามหม่ืนบาทถวน
ครับ 

                       - เหตุผล เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 ความวา “การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายไปรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ   
นายจรูญ   เกลียวทอง   นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัย ซักถาม

หรือจะเสนอแนะเพ่ิมเติมเชิญยกมือไดเลยครับ มีหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาฯทานใด เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.

๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม สํานักปลัดเทศบาล ไดโปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบอนุมัติ.จํานวน....8....

เสียง  ไมเหน็ชอบจํานวน.......-.......เสียง  งดออกเสียงจํานวน..........-.........เสียง 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรสาร (แฟกซ) จํานวน......8.......เสียง  ไมเห็นชอบ

จํานวน.......-......เสียง  งดออกเสียง......-......เสียง   

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- ตอไปเปนญัตติท่ี ๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้ง

จายเปนรายการใหม คาครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) สํานักปลัดเทศบาล กอนท่ีทานนายก    

จะเสนอญัตติ เชิญทานเลขานุการสภาไดชี้แจงขอกฎระเบียบครับ เชิญครับ 

 

นายชัยญา          ภูพานใบ        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 ความวา “การโอนเงินงบประมาณ



๗ 
 
รายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน

รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

นายไพบูลย        แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี     

ไดชี้แจงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม              

คาครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) สํานักปลัดเทศบาล เชิญครับ 

 

นายจรูญ          เกลียวทอง            นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายจรูญ   เกลียวทอง 

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

  - หลักการ  ดวย สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดซ้ือ

ครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) เพ่ือเปนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และประมวลผลเวลา

ปฏิบัติงาน รวมถึง  เปนการสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาลฯ ใหมีความรวดเร็วในการ

ตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงสิทธิประโยชนของตัวพนักงาน และเพ่ือเปนการพัฒนาความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีใหควบคูกับการเจริญเติบโตขององคกรใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน สํานักปลัด จึงขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) งบประมาณ จํานวน 15,000 บาท ขอเพ่ิมเติมตัวอักษร         

หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวนครับ (ท้ังนี้เปนราคาท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงมีความ

จําเปนตองจัดซ้ือ/จัดจาง ตามราคาตามทองตลาดในปจจุบนัโดยประหยัด) โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (กลองโทรทัศนวงจรปด) 

จํานวน 15,000 บาท ขอเพ่ิมเติมตัวอักษร หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวนครับ 

  - เหตุผล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 ความวา “การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอแสดงความ

นับถือ นายจรูญ   เกลียวทอง  นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย   

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัย ซักถามเพ่ิมเติมหรือไม

ครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาฯทานใด เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.

๒๕๖๓ เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) สํานักปลัดเทศบาล 

ไดโปรดยกมือข้ึนครับ  เห็นชอบอนุมัติ  จํานวน.....8......เสียง ไมเห็นชอบจํานวน......-.......เสียง  งดออกเสียง

จํานวน........-........เสียง 



๘ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน........8........เสียง        

ไมเห็นชอบจํานวน........-.......เสียง  งดออกเสียง........-........เสียง   

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- ตอไปเปนญัตติท่ี ๔ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้ง

จายเปนรายการใหม คาครุภัณฑคอมพิวเตอร กอนท่ีทานนายกจะเสนอญัตติ เชิญทานเลขานุการสภาฯ       ได

ชี้แจงขอกฎระเบียบครับ เชิญครับ 

 

นายชัยญา          ภูพานใบ        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ

ของสภาทองถ่ิน” 

นายไพบูลย        แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี     

ไดชี้แจงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม              

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เชิญครับ 

 

นายจรูญ          เกลียวทอง            นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายจรูญ   เกลียวทอง 

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

- หลักการ ตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดวนท่ีสุด ท่ี ลต(นภ) 0002/ 

ว2 ลงวันท่ี   2 มกราคม 2563  เรื่องการเตรียมความพรอมในการจัดเลือกตั้งทองถ่ิน โดยใหมีการเตรียม

ความพรอมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผูบริหารทองถ่ินท่ีจะมีข้ึน ดวยการจัดตั้งศูนยประสานงานเลือกตั้ง 

เพ่ือประสานงานและจัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้น เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใช ในการจัดต้ังศูนยประสานงานเลือกตั้ง อยางเพียงพอ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปน

รายการใหมดังตอไปนี้ 

  1.โอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ Ink Tank 

Printer) งบประมาณ จํานวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถวน) ท้ังนี้เปนราคา กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (กลองโทรทัศนวงจรปด) จํานวน 8,000 บาท (แปดพันบาท

ถวน) 



๙ 
 
  2.โอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป หมวด      คา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา) งบประมาณ 8,900 บาท (แปด

พันเการอยบาทถวน) ท้ังนี้เปนราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 

โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ (กลองโทรทัศนวงจรปด)  จํานวน   8,900  บาท   (แปดพันเการอยบาทถวน) 

- เหตุผล เพ่ือใหการปฏิบัติ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 

ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

พิจารณา นายจรูญ   เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัย ซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาฯทานใด เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.

๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดโปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบอนุมัติ.จํานวน

.....8......เสียง ไมเหน็ชอบจํานวน......-.......เสียง งดออกเสียงจํานวน........-........เสียง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน.....8.....เสียง  ไมเห็นชอบจํานวน......-....เสียง  งดออกเสียง....-....เสียง   

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตอไปเปนญัตติท่ี ๕ ญัตติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวน 3 คน

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

กอนท่ีทานนายกจะเสนอญัตติ เชิญทานเลขานุการสภาฯไดชี้แจงขอกฎระเบียบครับ เชิญครับ 

นายชัยญา          ภูพานใบ        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 ท้ังนี้ขอใหสภา

ทองถ่ินดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนคณะกรรมการดังกลาวตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี  29  มกราคม  2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทํา

แผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

นายไพบูลย        แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 



๑๐ 
 
  - ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี     

ไดเสนอญัตติ  เชิญครับ 

 

นายจรูญ          เกลียวทอง            นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายจรูญ   เกลียวทอง 

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

สมาชิกสภาทองถ่ินจํานวน 3 คน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - หลักการ เนื่องจากคําสั่งเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ท่ี 71/2561 ลงวันท่ี  1  กุมภาพันธ 

2561  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

ประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

3. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารคัดเลือกจํานวนสองคน 

4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา

หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ หมดวาระวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2563 

  - เหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 

28 ท้ังนี้ขอใหสภาทองถ่ินดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนคณะกรรมการดังกลาวตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี  29  มกราคม  2559 เรื่องแนวทางและ

หลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

พิจารณา นายจรูญ   เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย รายชื่อสมาชิกสภาฯชุดเดิมท่ีครบวาระ จะมีอยู 3 ทานนะครับ คือ 1.ทานสมาชิก

สภาฯทานวิเชียร   ศรีพันธบุตร 2.ทานดาบตํารวจหาญ   ปานภูมิ 3.ทานเปรมปรี  ฝุนแกว ทานสมาชิกสภาฯ

ทานใดมีขอเสนอแนะหรือประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯเสนอมาได

เลยนะครับ เชิญทานสมาชิกสภาฯ ทานวิเชียร  ศรีพันธบุตรครับ 

 

 

 



๑๑ 
 
 

นายวิเชียร         ศรีพันธบุตร           สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทาน

ครับ ผมนายวิเชียร   ศรีพันธบุตร ขอเสนอตอท่ีประชุมดังนี้ครับ ผมอยากใหคงไวเชนเดิม คือ ตามรายชื่อชุด

เดิม แต ณ ตอนนี้ ทานดาบตํารวจหาญ ลา ไมไดอยูในท่ีประชุมดวย ไมทราบวาระเบียบสามารถทําไดหรือไม

ครับ ผมก็มีเพียงเทานี้ครับ 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ทานวิเชียร ศรีพันธบุตร ครับ ในสวนของระเบียบวาจะสามารถ 

ทําไดหรือไมนั้น ผมขอใหเลขานุการสภาฯไดเปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ 

นายชัยญา          ภูพานใบ        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - การจะเสนอรายชื่อผูใด แตงตั้งผูใด ในสวนนี้เปนเรื่องของสภา หากหารือกันแลว และมี

ความเห็นตรงกันก็สามารถทําไดครับ 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ ทานสมาชิกสภาฯทานใด มีขอคิดเห็นเปนอยางอ่ืน

หรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนนอกเหนือจากท่ีทานวิเชียร เสนอวา คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยคงไวตามคณะกรรมการชุดเดิมคือ 1.ทาน

สมาชิกสภาฯทานวิเชียร   ศรีพันธบุตร 2.ทานดาบตํารวจหาญ   ปานภูมิ 3.ทานเปรมปรี  ฝุนแกวนะครับ ผม

ก็ขอผูรับรองสองทานครับ โปรดยกมือครับ ผูรับรองสองทานคือ 1.ทานสมาชิกสภาฯทานสุนทร  นาใจเย็น 2. 

ทานสมาชิกสภาฯ ทานสนัด  แกวอําไพ ครับ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคงไวซ่ึงกรรมการชุดเดิม โดยมีผูรับรองสองทานคือ ทานสมาชิกสภาฯทานสุนทร  

นาใจเย็น 2. ทานสมาชิกสภาฯ ทานสนัด  แกวอําไพ 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก           ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขณะนี้ก็เปนเวลา  ๑2.00 น. แลว ผมขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกอน และ

เชิญประชุมตอ ในเวลา  ๑๓.๓๐  น. ครับ  ขอพักการประชุมครับ 

พักการประชุม  เวลา      1๒.๐0  น. 

เริ่มการประชุมตอ  เวลา  1๓.๓0  น. 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน เม่ือครบองคแลว ผมก็ขอดําเนินการประชุมตอ

นะครับ ตอไปเปนญัตติท่ี ๖ ญัตติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวน 3 คน เพ่ือใหผูบริหาร

ทองถ่ินแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย กอนท่ีทานนายกจะเสนอญัตติ เชิญทาน

เลขานุการสภาฯไดชี้แจงขอระเบียบครับ เชิญครับ 



๑๒ 
 
นายชัยญา          ภูพานใบ        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง         

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 8 ท้ังนี้ขอใหสภา

ทองถ่ินดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนคณะกรรมการดังกลาวตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600  ลงวันท่ี  29  มกราคม  2559  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทํา

แผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี     

ไดเสนอญัตติครับ   เชิญครับ 

นายจรูญ            เกลียวทอง            นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯเทศบาลทุกทาน กระผมนายจรูญ   เกลียวทอง 

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

สมาชิกสภาทองถ่ินจํานวน 3 คน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล     

โนนสูงเปลือย 

  - หลักการ เนื่องจากคําสั่งเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ท่ี 70/2561 ลงวันท่ี  1  กุมภาพันธ 

2561  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ินเปนประธานกรรมการ รอง

นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคนเปนกรรมการ  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน  

สามคน เปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคนเปนกรรมการ ผูแทนภาคราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนกรรมการ ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ี

ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคนเปนกรรมการ ปลัดองคกรปกครอง     

สวนทองถ่ินเปนกรรมการและเลขานุการ หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผนเปนผูชวยเลขานุการ 

หมดวาระวันท่ี  1  กุมภาพันธ   2563 

  - เหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 

8 ท้ังนี้ขอใหสภาทองถ่ินดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนคณะกรรมการดังกลาวตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600  ลงวันท่ี  29  มกราคม  2559  เรื่องแนวทางและ

หลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

พิจารณา นายจรูญ   เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย        แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณครับ ตามท่ีทานนายกฯได เสนอญัตติไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาฯทานใดมี

ขอเสนอแนะเปนอยางอ่ืน หรือมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ คือ ผมขอแจงในท่ีประชุมกอนนะครับวารายชื่อ

คณะกรรมการชุดเดิมจะมีผม นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก ทานสุนทร   นาใจเย็น และทานถนอม   ไตรเสนีย   

มีทานใดตองการเปลี่ยนหรือเสนอรายชื่อใหม เชิญไดเลยนะครับ เชิญทานสมาชิกสภาฯทานวิเชียร ศรีพันธบุตร

ครับ  



๑๓ 
 
นายวิเชียร         ศรีพันธบุตร           สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ผมนายวิเชียร  ศรีพันธบุตร ขอเสนอตอท่ีประชุมใหคงไวซ่ึงคณะกรรมการชุดเดิม คือ นายไพบูลย แฝงเมืองคุก 

ทานสุนทร   นาใจเย็น และทานถนอม   ไตรเสนีย  ครับ  ผมก็มีเพียงเทานี้ครับ 

นายไพบูลย        แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯทานวิเชียร   ศรีพันธบุตร ไดเสนอแนะไปแลวนั้น มีทานใดจะเสนอ

อะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอผูรับรองสองทานครับ ขอบคุณครับ ผูรับรองสองทานคือ 1. ทาน

วิเชียร   ศรีพันธบุตร  2. ทานเปรมปรี  ฝุนแกว ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคงไวซ่ึงกรรมการชุดเดิม โดยมีผูรับรองสองทานคือ 1. ทานวิเชียร   ศรีพันธบุตร  

2. ทานเปรมปรี   ฝุนแกว 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก           ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติท่ี ๗ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๓ กอนท่ีทานนายกจะเสนอญัตติ เชิญทานเลขานุการสภาฯไดชี้แจงกฎระเบียบครับ เชิญครับ 

นายชัยญา          ภูพานใบ        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ

ของสภาทองถ่ิน” 

นายไพบูลย        แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี     

ไดชี้แจงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เชิญครับ 

นายจรูญ          เกลียวทอง            นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายจรูญ   เกลียวทอง 

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 

หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

  - หลักการ ตามท่ีเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแลวนั้น ปรากฏวางบประมาณท่ีไดอนุมัติไมเพียงพอแกการเบิกจาย 

สํานักปลัดเทศบาล จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ดังนี้    

โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

โนนสูงเปลือย จํานวน  487,000  บาท (สี่แสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) โดย โอนลดจาก แผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดงบลงทุน โครงการกอสรางรางระบายน้ํารางวีพรอมบอพักสําเร็จรูปและขยาย



๑๔ 
 
ผิวจราจรถนนไชยศรี (ชวงถนนภูธร 2 – ถนนภูธร 1) จํานวน   487,000   บาท (สี่แสนแปดหม่ืนเจ็ดพัน

บาทถวน)   

- เหตุผล เพ่ือ ใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 

ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

พิจารณา นายจรูญ    เกลียวทอง   นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัย ซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาฯทานใด เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.

๒๕๖๓ โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดโปรด

ยกมือข้ึนครับ เห็นชอบอนุมัติ จํานวน....7.....เสียง ไมเห็นชอบจํานวน.....-.....เสียง งดออกเสียงจํานวน......

2......เสียง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการคาใชจายในการ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย จํานวน......7.......เสียง  ไมเห็นชอบ

จํานวน.......-......เสียง  งดออกเสียง.....2......เสียง     

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่อง อ่ืนๆ  (ถามี) 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ นั้น มีทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอเสนอแนะหรือมีเรื่องท่ี

จะใหผูบริหารทราบ เชิญครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  

นายจรูญ          เกลียวทอง            นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานประธานสภาฯครับ ขออนุญาตแจงรายงานแผนภูมิสถิติรับจํานํา ไถถอน 

ดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลหวงสามเดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ 

- เดือนพฤศจิกายน 2562 มีผูเขารับบริการจํานวน  848  ราย ยอดเงินจํานําอยูท่ี 11,666,200 บาท    ไถ

ถอนจํานวน  767  ราย  ยอดไถถอนอยูท่ี  11,454,100  บาท  ดอกเบี้ย 322,446.75 บาท 

- เดือนธันวาคม  2562  มีผูเขารับบริการจํานวน  962  ราย ยอดเงินจํานําอยูท่ี 15,389,000 บาท       

ไถถอนจํานวน  948  ราย  ยอดไถถอนอยูท่ี  13,647,800  บาท  ดอกเบี้ย 393,360 บาท 

- เดือนมกราคม  2563  มีผูเขารับบริการจํานวน  1,052  ราย ยอดเงินจํานําอยูท่ี 16,271,900 บาท       

ไถถอนจํานวน  1,126  ราย  ยอดไถถอนอยูท่ี  17,866,800  บาท  ดอกเบี้ย 507,594 บาท 

  - สตอกรับจํานําถึงวันท่ี  26  กุมภาพันธ  2563  40,319,500 บาท (สี่สิบลานสามแสน

หนึ่งหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) กูเงินเบิกเกินบัญชี OD 60,000,000  บาท (หกสิบลานบาทถวน) คงเหลือ

เงินใชหมุนเวียนรับจํานํา  31,937,771.29  บาท (สามสิบเอ็ดลานเกาแสนสามหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบ

เอ็ดบาทยี่สิบเกาสตางค) ก็ขอแจงใหทางสภาไดทราบตามท่ีรายงานครับ ขอบคุณครับ 



๑๕ 
 
นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

   - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ เชิญทานสมาชิกสภาทานวิเชียร ศรีพันธบุตรครับ 

นายวิเชียร    ศรีพันธบุตร          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอสอบถามทางทานนายก

เก่ียวกับเรื่องโครงการตางๆในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีไดผูรับจางแลวนั้น ไดดําเนินการไปถึงข้ันตอนไหน

แลวบางครับ รบกวนทานนายกเทศมนตรีชี้แจงดวยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายจรูญ          เกลียวทอง            นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานประธานสภาฯครับ  ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ก็ขอชี้แจงดังนี้ครับ สําหรับ

เรื่องโครงการท่ีกอสรางอยูท่ีเข่ือนบั้งไฟแสน ก็มีอยู 2 โครงการท่ีทําเสร็จเรียบรอยแลว เรื่องการปรับปรุง     

ภูมิทัศนก็ไดดําเนินการปลูกหญา และดูแลโดยการรดน้ําและใสปุย ก็มีความชุมชื่น และเริ่มมีสีเขียวข้ึนมาเยอะ

แลว โครงการติดตั้งเสาไฟฟาและปายก็เสร็จเรียบรอยแลว จะเหลือเพียงแตลานคอนกรีตและตัวอาคารนะครับ 

ซ่ึงติดในเรื่องของวิศวกรในการรับรองแบบ อยางไรจะรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วครับ 

 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานนายกครับ มีทานใดเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญทานสุนทร ครับ 

นายสุนทร    นาใจเย็น               รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผม นายสุนทร   นาใจเย็น    

รองประธานสภาฯ ขอฝากเรื่องการบริหารจัดการตลาดสดของเทศบาลเรา ตามท่ีผมไดใกลชิดอยูกับตลาด 

สังเกตวาจะมีแมคามาลงขายของอยูแคชวงเวลาหนึ่งนาฬิกาไปจนถึงหกโมงเชา ชวงสายๆก็จะวางแลวเหลืออยู

แคประมาณ 5 – 6 รานเทานั้น อีกปญหาหนึ่งก็คือ แมคาจรท่ีนําผลผลิตท่ีตนเองปลูกนําเก็บมาขาย            

ไมสามารถวางขายได เพราะมีแมคาประจําท่ีเชาแผงขายของไมอนุญาตใหวางขาย ผมเสนอแนะวา ควรจะมี

การจัดพ้ืนท่ีไวสําหรับแมคาจร อยางนอยๆก็เปนการกระตุนการจับจายใชสอย ภายในตลาดสดเทศบาลของเรา

ครับ 

 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะจากทานรองประธานสภาฯนะครับ มีทานใดจะเสนอแนะ

เพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ เชิญทานสุนีย  ครับ 

นายสุนี              ศรีดาหลง              สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผม นายสุนี  ศรีดาหลง อยาก

ฝากทางคณะผูบริหารนะครับ ผมมีโอกาสไดไปวิ่งออกกําลังกายท่ีเข่ือนบั้งไฟแสน ภูมิทัศนสวยงามมากนะครับ 

แตอยากจะใหดูแลในสวนของซุมพระบรมฉายาลักษณนะครับ ซ่ึงดูแลวทุกซุมมีสภาพเกา สีซีดจางไมสม     

พระเกียรติ หากมีงบประมาณท่ีพอจะดําเนินการได ก็ขอฝากใหปรับปรุงซอมแซมดวยนะครับ เรื่องท่ีสอง 

เก่ียวกับตลาดสดเทศบาล อยากทราบวาแมคาท่ีจองพ้ืนท่ีสําหรับวางของขายนั้น ไดมีการจายคาธรรมเนียม

หรือคาเชาหรือไมแผงวางขายของท่ีวางอยา มีรายไดเกิดข้ึนหรือเปลา ถามีการจายคาธรรมเนียมก็เปนสิทธิ์ของ

เขา แตถาไมมีรายไดเกิดข้ึนในสวนนี้ เราจะจัดการกับปญหานี้อยางไรครับ ขอบคุณครบั 



๑๖ 
 
นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานสุนีครับ เชิญทานสนัดครับ 

นายสนัด     แกวอําไพ              สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผม นายสนัด  แกวอําไพ ขอ

สอบถามในเรื่องของโครงการปรับปรุง รื้อถอน ตลาดสดท่ีจะมีข้ึน เพ่ือจุดประสงคอะไร ทําแลวมีขอดีอยางไร

บาง อีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดระเบียบของตลาดสด เพราะรูสึกวาจะไมคอยเปนระเบียบ ไมสวยงามเทาท่ีควร มี

การวางสิ่งของกีดขวางทาง จอดรถกันอยางตามอําเภอใจ ฝากใหบริหารจัดการดวยนะครับ เรื่องสุดทาย ตามท่ี

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมาติดตามความกาวหนา ความพรอมในเรื่อง

ของศูนยกําจัดขยะของเทศบาลเรานั้น รบกวนทางทานคณะผูบริหารไดแจงถึงความคืบหนาของโครงการนี้ให

ทราบดวย เพ่ือวาจะไดแจงกับประชาชนไดถูกครับ ขอบคุณครับ 

นายจรูญ    เกลียวทอง            นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมก็ขอขอบคุณทานรอง

ประธานสภาฯ ทานสุนทร ท่ีมีขอแนะนําในการบริหารจัดการตลาดสด ทางเราก็จะหาวิธีในการปรับปรุง ดูแล

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนครับ และท่ีทานสมาชิกสภาฯทานสุนี ไดแจงเรื่องการปรับปรุงซอมแซมซุมเฉลิม     

พระเกียรติ ผมก็ขอมอบใหทานรองปลัดเทศบาล ไดดําเนินการสํารวจและดําเนินการใหแลวเสร็จดวยนะครับ 

สวนท่ีทานสมาชิกสภาฯทานสนัดไดสอบถามมาเก่ียวกับเรื่องการรื้อถอนตลาด จุดประสงคท่ีเราจะทําก็เพ่ือให

ตลาดสดเทศบาลมีความเปนระเบียบเรียบรอย ปรับภูมิทัศนใหสวยงามข้ึน ไมแออัด โปรงโลง สบายตาข้ึนครับ 

และก็จะรีบดําเนินการแกปญหาจัดระเบียบใหเปนระบบยิ่งข้ึนครับ ในเรื่องของศูนยกําจัดขยะ เนื่องจากแบบ

แปลนโครงสรางท่ีเราของบประมาณไวในครั้งแรก เปนเงินจํานวน หาสิบสามลานบาท แตไดรับอนุมัติมาเพียง 

สามสิบหาลานบาท ทําใหเราตองดําเนินการแกไขแบบแปลน และนําเสนอใหม เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของก็เดินทาง

ติดตอประสานงานอยูตลอด ทางเราก็ไมไดนิ่งนอนใจ ถามีความคืบหนาอยางไร จะรายงานใหทราบเปนลําดับ

ตอไปครับ อีกเรื่องท่ีอยากจะแจงใหทราบคือ ทางทีมงานเศรษฐกิจรวมกับธนาคารออมสิน จะดําเนินการเพ่ิม

รานคาตลาดสดสีเขียว ท่ีอยูขางโรงพยาบาลศรีบุญเรือง ซ่ึงทางเจาหนาท่ีก็ไดลงพ้ืนท่ีไปตรวจดูแปลงผักปลอด

สารพิษท่ีตั้งอยูท่ีบานมวงแกวดวย ก็ถือเปนเรื่องท่ีดีนะครับเปนการกระจายรายไดสูชุมชนอีกทางหนึ่ง และใน

วันท่ี 1  มีนาคมนี้ ก็จะมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ผมก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกทานรวมงานดังกลาวดวยนะ

ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายไพบูลย         แฝงเมืองคุก          ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดตอบขอซักถามอยางละเอียดครับ มีทานใดจะสอบถาม

อะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ คงไมมีอะไรแลวนะครับ สําหรับการประชุมสภาในวันนี้ ก็ไดดําเนินการครบตาม

ระเบียบวาระแลว กระผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีใหเกียรติเขารวมประชุมในวันนี้ กระผมขอปดการประชุม

ครับ 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๔.๔๕  น. 

      

                    



๑๗ 
 
 

       (ลงชื่อ)                               ผูพิมพ 

                    (นางสาวชลลดา     ตาเมือง) 

                  เจาพนักงานธุรการ  

  

       

      (ลงชื่อ)                             ผูตรวจทาน     

               (นายสุวิทย      วรยศ) 

                                                             รองปลดัเทศบาล รักษาราชการแทน 

                                                                         หัวหนาสํานักปลัด 

 

             (ลงชื่อ)                               ผูตรวจสอบ 

                                         (นายชัยญา    ภูพานใบ)  

                                                                 เลขานุการสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๑๖   
กุมภาพันธ   ๒๕๕๘   ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล โนนสูงเปลือย  
จํานวน  ๓  คน   ดังนี้ 
 
  ๑. ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร   กรรมการ 
  ๓. นายสนัด  แกวอําไพ   กรรมการ 
   



๑๘ 
 
 ในการนี้  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดดําเนินการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3     

เม่ือวันท่ี  ๒8  กุมภาพันธ   ๒๕๖3   เปนการถูกตองแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญ 

 

   ดาบตํารวจ        ประธานคณะกรรมการ 
                 (หาญ               ปานภูมิ) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการ  (ลงชื่อ)    กรรมการ 
          (นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร)                (นายสนัด  แกวอําไพ) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- สภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ  สมัย
ท่ี 1 ประจาํป  พ.ศ. ๒๕๖3  เม่ือวันท่ี  ๒8  กุมภาพันธ   2563  ในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยท่ี..............ครั้งท่ี..............เม่ือวันท่ี…...............เดือน.........................................พ.ศ................................แลว 

 

               (ลงชื่อ)                                ผูรับรอง 
                                                                    (นายไพบูลย      แฝงเมืองคุก) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
 

 

 






