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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   ครั้งท่ี 1 ประจําป  ๒๕๖๓    

วันท่ี    30   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  09.๐๐   น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  ช้ัน  ๒   

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

ผูมาประชุม 

ผูไมมาประชุม 

-ไมมี 

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. 
 

ด.ต.หาญ        ปานภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย หาญ        ปานภูมิ  

8. 
 

นางกุศล        ภูม่ิงศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย กุศล        ภูม่ิงศรี  

9. 
 

นายถนอม     ไตรเสนีย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ถนอม     ไตรเสนีย  

10. 
 

นายสุนี         ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สุนี         ศรีดาหลง  

11. 
 

นางพชรมน    แกวพลนอย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย พชรมน    แกวพลนอย  

12. 
 

นายชัยญา     ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ชัยญา     ภูพานใบ  



๒ 
 
 

 

 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
หมาย 
เหต ุ

1. นายจรูญ        เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย จรูญ          เกลียวทอง  

2. นางศศิธร       งานด ี รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ศศิธร         งานด ี  

3. นายบังอร       บุญครอง รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย บังอร         บุญครอง  

4. นายแสงจันทร   สายธนู เลขานุการนายกเทศมนตรี แสงจันทร     สายธน ู  

5. นายสุวิทย        วรยศ รองปลัดเทศบาล สุวิทย          วรยศ  

6. นางเยาวภา      ทานอย ผูอํานวยการกองคลัง เยาวภา       ทานอย  

7. นายพิรพล       สุขสําราญ ผูอํานวยการกองชาง พิรพล        สุขสําราญ  

8. นายภูรินท       ศรีสนิท ผูอํานวยการกองการศึกษา ภูรินท         ศรีสนิท  

9. น.ส.ศศิวรรณ     มีมาก หัวหนาสํานักปลัด ศศิวรรณ      มีมาก  

10. นางไปรยา       เกลียวทอง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ไปรยา       เกลียวทอง  

11. นายกัมพล สาสูงเนิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน กัมพล      สาสูงเนิน  

12. นางสาวชลลดา   ตาเมือง เจาพนักงานธุรการ ชลลดา        ตาเมือง  

13. นายนิมิต         บุญรัตน ผูจัดการสถานธนานุบาล นิมิต           บุญรัตน  

14. น.ส.ภชัชธิดา      โสดา นักวิชาการศึกษา ภัชชธิดา        โสดา  

15. น.ส.จินรัตนดา  ศาสนสุพินธ เจาพนักงานพัสดุ  จินรัตนดา  ศาสนสุพินธ  

16. น.ส.สุกัญญา    สงฆบุตดี เจาพนักงานจัดเก็บรายได สุกัญญา       สงฆบุตดี  

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

18. น.ส.นวลละออ    ชัยสงค ผูชวยเจาพนักงานธุรการ นวลละออ       ชัยสงค  

19. น.ส.กัลยกร        บุทศรี ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กัลยกร           บุทศร ี  



๓ 
 

20 น.ส.ศุภักษร        สุขใจ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ศุภักษร          สุขใจ  

 

เริ่มประชุมเวลา   09.00   น. 

  เม่ือครบองคประชุมแลว นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย    

กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  -เรียน สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน ในวันนี้ก็เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.

๒๕๖๓ เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมครบองคประชุมแลวกระผมขอเปดการประชุมและดําเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  : เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  - ขอเชิญรวมเปดซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ เวลา 9.00 น. ขางถนนโรงเรียนศรีบุญเรือง

วิทยาคารและบริเวณเข่ือนบั้งไฟแสน ตอไประเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวดูตาม

รายงานเอกสารหนา 2 - 15 นะครับ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

   - ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  หากทานใดประสงคจะแกไขถอยคําขอความใดๆ 

โปรดยกมือข้ึนครับ  ไมมีทานใดจะแกไขถอยคํานะครับ ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ ทานสมาชิกทานใด 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  

๒๕๖๓  โปรดยกมือข้ึนครับ รับรอง 10 เสียง 

มติท่ีประชุม : มติท่ีประชุม รับรอง  10  เสียง 

  

ระเบียบวาระท่ี   ๓  : เรื่อง ท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา  

  - ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถามไมมี ผมขอไปท่ีเรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาเลยนะครับ เปนการ

พิจารณาญัตติ ซ่ึงจะพิจารณาทีละญัตติ มีญัตติจํานวน  6  ญัตติ ดังนี้ 

  ๑. ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็กเก็บเอกสาร) งบประมาณ  1๕,๐๐๐  บาท (กองการศึกษา) ซ่ึงกอนท่ีจะให           

ทางทานนายกไดนําเสนอญัตติในท่ีประชุมนั้น ก็จะใหทางทานเลขาไดชี้แจงขอระเบียบ กฎหมายตางๆ            

ใหทุกทานไดทราบกอนนะครับเชิญทานเลขาครับ 



๔ 
 
นายชัยญา ภูพานใบ : เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 

นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงขอระเบียบกฎหมายดังนี้ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗  การโอนและการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความวา “ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด คาครุภัณฑ 

 

ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปน

อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ” 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี

ไดเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ครับ 

 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจรูญ  

เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป           

พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

  - ญัตติท่ี 1 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้ง

จายเปนรายการใหม จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็กเก็บเอกสาร) งบประมาณ  1๕,๐๐๐  บาท            

-หลักการ ดวยเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดตั้งเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป 

2563 ในแผนงานการศึกษา งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน ล็อกเกอร ขนาด 18 ชอง จํานวน  2 หลัง 

คุณลักษณะครุภัณฑดังกลาวไมสามารถจัดเก็บเอกสารได  จึงตองเปลี่ยนแปลงครุภัณฑสํานักงานดังกลาวเปน  

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกจัดเก็บ ๓ ชั้น (๔ ฟุต) ขนาด ๑๒๐ x ๔๐ x ๙๐ ซม.  จํานวน  ๓ หลัง โดยมี

ความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑตูเหล็กเก็บเอกสาร  สําหรับเก็บเอกสาร ในงานธุรการนักเรียนชั้นอนุบาลภายใน

โรงเรียนเทศบาล ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไมไดตั้งงบประมาณสําหรับซ้ือครุภัณฑตูเหล็กเก็บเอกสารนี้ไว  

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
พ.ศ. 2541  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน    
ดังนั้น กองการศึกษา จึงมีความประสงคขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
  โอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็กเก็บเอกสาร) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ      
ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ ๓ ชั้น (๔ ฟุต)  ขนาด ๑๒๐ x ๔๐ x ๙๐ ซม.  จํานวน  ๓  หลัง 
หลังละ  5,000  บาท  รวมเปนเงิน  15,000  บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.  2561 – 2565   
หนาท่ี 176 ลําดับท่ี 8) 



๕ 
 
  โอนลด  แผนงานบริหารงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (ล็อกเกอร) งบประมาณตั้งไว 16,000  บาท งบประมาณคงเหลือ          
กอนโอน  16,000  บาท งบประมาณท่ีโอนลดครั้งนี้ (-)  15,000  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
1,000  บาท  
  -เหตุผล เพ่ือใหโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  มีตูเหล็กเก็บเอกสารสําหรับเก็บ
เอกสารการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนการสอนตางๆ ในการพัฒนาผูเรียนไดเต็ม
ตามศักยภาพ อาศัยอํานาจตามความแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ินจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕63  เพ่ือไปตั้งจาย
เปนรายการใหม  ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ          
นายจรูญ  เกลียวทอง  นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น ทานสมาชิกสภาทานใดประสงค        

จะอภิปรายญัตติ โปรดยกมือข้ึนครับ 

  - มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมี ผมจะขอมติท่ีประชุมสภานะครับ ทานใด

เห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็กเก็บเอกสาร) งบประมาณ  1๕,๐๐๐  บาท โปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบ

จํานวน....10..... เสียง  ไมเห็นชอบจํานวน.....  -..... เสียง  งดออกเสียง.....1..... เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติจํานวน...10...เสียง  ไมเห็นชอบจํานวน....-.....เสียง  งดออกเสียง......1...เสียง 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ญัตติท่ี  ๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้ง

จายเปนรายการใหม จัดซ้ือครุภัณฑกอสราง (เครื่องตัดคอนกรีต) งบประมาณ  30,8๐๐ บาท (สามหม่ืน

แปดรอยบาทถวน) และครุภัณฑสํานักงาน (ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส) งบประมาณ 5,200 บาท (หาพันสอง

รอยบาทถวน) อยากฝากใหเจาหนาท่ีท่ีจัดทําเอกสารนะครับวาถาจะมีญัตติสองอยางตอไปใหแยกเปนญัตติตอ

ญัตตินะครับ เชิญทานนายกเสนอญัตติตอท่ีประชุมตอเลยครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ครับ ขออนุญาตแกไขตัวเลข ผมตองขออภัยทานสมาชิกสภาดวยนะครับ การโอนลด

แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

สํานักงาน (ล็อกเกอร) ขนาด 18 ชอง จํานวน 2 หลัง งบประมาณท่ีตั้งไว 16,000 บาท งบประมาณคงเหลือ

กอนโอน 16,000 บาท งบประมาณท่ีโอนลดครั้งนี้ 15,000 บาท นะครับ ขอแกไข จาก 16,000 บาท 

เปน 15,000 บาท นะครับ งบประมาณท่ีโอนลดครั้งนี่ จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
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  -ครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลเขาใจตามนี้นะครับ แตกอนท่ีทานนายกเทศมนตรีจะเสนอ

ญัตติท่ี 2 ตอไป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเก่ียวกับของระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

นายชัยญา ภูพานใบ : เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 

นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงขอระเบียบกฎหมายดังนี้ ครับ 

 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗  หมวด ๔  การโอนและการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความวา “ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด 

คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ”  

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี

ไดเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจรูญ  

เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป            

พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

  -หลักการ ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย มีความประสงคจะขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากกองชางไมมีเครื่องตัด

คอนกรีตในการปฎิบัติงานซอมแซมถนนท่ีชํารุดภายในเขตเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ดังนั้น จึงขอความ

เห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยในการโอนเงินงบประมาณรายจายดังนี้  

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม   

  - แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคาครุภัณฑ        
ประเภท ครุภัณฑกอสราง  (เครื่องตัดคอนกรีต) ขนาดใบตัดไมนอยกวา 14 นิ้ว เครื่องยนตไมนอยกวา 8 แรง
(เบนซิน)  จํานวน  1  เครื่อง  จํานวน  30,800  บาท (สามหม่ืนแปดรอยบาทถวน)     
  - แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคาครุภัณฑ        
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ( ถังน้ํ าแบบไฟเบอรกลาส) ขนาดความจุ 1,000  ลิตร จํานวน 1 ถัง          
จํานวน 5,200  บาท ท้ังนี้เปนไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป พ.ศ. 2562 คุณลักษณะดังนี ้
  แบบไฟเบอรกลาส 

- ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดท่ีจุน้ําไดไมนอยกวา 

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง      
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โอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคา
ครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑกอสราง  (เครื่องสกัดคอนกรีต) งบประมาณต้ังไว  36,000  บาท คงเหลือกอน
โอน 36,000 บาท  โอนลดจํานวน  36,000  บาท (สามหม่ืนหกพันบาทถวน)             

  เหตุ ผล  เพ่ื อให ประชาชนได รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป – มา ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  หมวด 4  ขอ  27 
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาขอแสดง
ความนับถือ นายจรูญ   เกลียวทอง  นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย  

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก  : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

    - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย เสนอญัตติไปแลวนั้น ในญัตตินี่อาจจะมี
หลายอยาง ทานสมาชิกอาจจะสงสัยไดนะครับ โดยมีจะ 1. ซ้ือเครื่องตัดคอนกรีต 2. ซ้ือถังน้ําแบบไฟเบอร
กลาส ทานใดสงสัยหรืออภิปรายหรือไมครับ โปรดยกมือข้ึนครับ เชิญครับทานสมาชิก ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิครับ 

ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ  : สมาชิกสภาเทศบาล 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมดาบตํารวจ
หาญ  ปานภูมิ สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตติท่ี 2 ตามทีทานนายกไดเสนอมานั้นเราพอเขาใจกันอยู แตตาม
หลักการนั้นเราสามารถแยกไดไหมครับ เพราะวาหลักการมันมีอันเดียวลองสังเกตดีๆนะครับ ซ่ึงผมจะทวน
หลักการของทานนายกอีกครั้งนะครับ ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย มีความประสงคจะขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากกองชางไมมี
เครื่องตัดคอนกรีตในการปฎิบัติงานซอมแซมถนนท่ีชํารุดภายในเขตเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย นี่คือหลักการ
ครับซ่ึงมีแคหลักการเดียว ตอมาในเนื้อความในสวนท่ี 2 นั้น แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคาครุภัณฑประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ( ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส) จะไมมี
หลักการเก่ียวกับขอนี้เลย แตผมก็พอเขาใจอยูครับ แตอยากจะเรียนถามทานนายกและทานประธานสภาวา 
มันมีความขัดแยงกันหรือไมในสวนของรายละเอียดตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก  : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  -ขอบคุณครับ ทานสมาชิกดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิครับ ท่ีทานไดนําปรึกษากับทานนายก
และเจาหนาท่ีกับปญหาสวนนี้ครับ เราจะทําอยางไรครับ พอดีมันเปนญัตติเดียวแตมี 2 รายการ แลวมีแค
หลักการเดียวอีก สําหรับผมท่ีผานมาแลวก็ไมเปนไรแตวาถาเปนครั้งตอไปตองแยกเปน 2 ญัตติ ใหชัดเจน         
ถาอยางนั้นก็ใหทานนายกนําเรียนหลักการใหมวาสมควรเพ่ิมขอความอะไรบางใหหลักการมันครบสมบูรณ         
นะครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง  : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ครับ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอเพ่ิม
หลักการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ดวยคณะ
ผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2563  เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม เนื่องจากกองชางไมมีเครื่องตัดคอนกรีตในการปฎิบัติงานซอมแซมถนน        
ท่ีชํารุดภายในเขตเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย จึงขอเพ่ิมหลักการแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป



๘ 
 
เก่ียวกับเคหะและชุมชน ซ่ึงเราจะแบงเปน 2 รายการ คือ รายการท่ี 1. ซ้ือเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 30,800 
บาท 2. ซ้ือถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส จํานวน 5,200 บาท ครบั ขอบคุณครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก  : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณครับทานนายกครับ ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยในรายละเอียดสวนไหน          
อีกหรือไมครับ ถามีโปรดยกมือครับ เชิญครับทานสมาชิกสภา ถนอม  ไตรเสนีย ครับ 
 
 
 
นายถนอม ไตรเสนีย : สมาชิกสภาเทศบาล 
  - เรียนทานประธานสภา ทานเลขาสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนาย
ถนอม  ไตรเสนียสมาชิกสภาเทศบาล ผมยังไมเขาใจรายละเอียดเทาท่ีควรนะครับ แตก็พอจะเดาไดวา มี 2 
ญัตติ ในญัตติเดียวกันเลยอยากจะสอบถามทานผูบริหารวาถาเราเอา 2 ญัตติมารวมกันนั้น ผมกลัววามันจะผิด
ระเบียบหรือไมครับ จึงอยากจะเรียนถามท้ังทานนายกและทานเลขาวามันผิดระเบียบหรือไมอยางไรครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เชิญครับทาน เลขาสภาครับ  

นายชัยญา ภูพานใบ : ปลัดเทศบาล 

  - เรียนทานประธานสภา ทานเลขาสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอนํา
เรียนแบบนี้ครับคือญัตติท่ีทานนายกไดนําเสนอนั้นถือวาญัตติเดียวนะครับ เพียงแตวาในญัตตินั้นมี จํานวน 2 
รายการ ถาในท่ีประชุมนั้นไดรวมกันพิจารณาตามท่ีเสนอของทางทานนายกก็สามารถยกมือเห็นชอบและมีผล
ในการโอนงบประมาณรายจายไดเลย หรือทางสภาอยากจะใหทางเราแยกเปน 2 ญัตติใชไหมครับ แตถามวา
ผิดระเบียบไหมนั้น ไมผิดระเบียบครับ ขอบคุณครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ครับ เรียนทานสมาชิกทุกทานนะครับ สรุปแลวมันก็เปนญัตติเดียวนั่นแหละครับ เพียงแค
วาในญัตตินั้นมันมี 2 รายการและ มันผิดนิดเดียวตรงท่ีหลักการแตทานนายกก็ไดแกไขแลว สวนเราจะมี
ความเห็นชอบอยางไรก็แลวแตทานสมาชิกครับ เชิญครับ ทานสุนทร  นาใจเย็น ครับ 

นายสุนทร  นาใจเย็น  : รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานเลขาสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนาย
สุนทร นาใจเย็น ขอแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับญัตติของทานนายกนะครับ ตามท่ีทานสมาชิกหลายคนเขาใจ
เลยฝากทานประธานสภาถามทานนายกวา ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาสนั้นผมพอจะเขาใจวาเปนถังสํารองน้ํา สวน
เครื่องตัดคอนกรีตนั้นผมยังไมเขาใจวาหลักการยังไมสอดคลองกับเหตุผลเทาไหรครับ  

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  -ทานสมาชิกทานใดมีขอคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญครับ ทานสมาชิก สุนีย ศรีดาหลง 

นายสุนีย   ศรีดาหลง  : สมาชิกสภาเทศบาล 



๙ 
 
  -ทานประธานสภา ทานเลขาสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายสุนีย  
ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีผมเปนสมาชิกสภามาไมต่ํากวา 5 ป นั้นผมยังไมเคยเห็นญัตติเดียว         
2 รายการ เลยนะครับถาเปนไปไดนั้นผมก็อยากจะใหแยกนะครับเพราะนี่เปนครั้งแรกของผมตามท่ีประชุม
มายังไมเคยแยกมาแบบนี ้ถาจะสอดไสแบบนี้ไมเห็นดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ครับ ขอบคุณครับ ทานสุนีย ศรีดาหลง ครับ ผมก็ไดเตือนทางเจาหนาท่ีไดแกไขแลวในครั้ง

ตอไปคงไมมีใครจะทําแบบนี้ ถามีก็คงจะมีหลักการและเหตุผลครับ เชิญทานนายก ครับ  

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ครับ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมไมไดมีการ
สอดไสครับ เงินจํานวนนี้เปนจํานวน 36,000 บาท (สามหม่ืนหกพันบาทถวน) เปนเงินจํานวนเดียว แตญัตติ
นี้แคแยกเปน 2 รายการเทานั้นเอง ผมไมเคยสอดไสและไมเคยโกงเงินเทศบาลสักบาทดวย ญัตตินี้ตองขอ
อนุญาตทานประธานสภาในการขอเพ่ิมหลักการ ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย มีความ
ประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจาก
กองชางไมมีเครื่องตัดคอนกรีตในการปฎิบัติงานซอมแซมถนนท่ีชํารุดภายในเขตเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
จึงขอเพ่ิมหลักการวา ซ้ือถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส เพ่ือจัดเก็บน้ําท่ีอยูบริเวณเข่ือนบั้งไฟแสนขางหองน้ําของ
เทศบาลเพราะหองน้ําของเทศบาลท่ีอยูเข่ือนบั้งไฟแสนนั้น มันไมมีน้ําใชในหองน้ํา ตองเอาน้ําจากอาคาร
ปองกันไปเติมใหประชาชน จึงจําเปนตองมีถังเก็บน้ําเพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชตลอดครับ ขอบคุณทานประธาน
ครับ แตผมจะขอใหทานสมาชิกสุนี ศรีดาหลง ชวยถอนคําพูดวาผมสอดไสสักทีหนึ่งก็ดีนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ไพบูลย  แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เชิญครับทานสมาชิกสภา สุนี  ศรีดาหลง ครับ 

นายสุนี  ศรีดาหลง : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  -ทานประธานสภา ทานเลขาสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน คือผม          
แคเปรียบเสมือนครับ ผมไมไดวาทานนายกวาสอดไสเลยนะครับ เพราะวาในท่ีเราประชุมมายังไมเคยมีญัตติ  
แบบนี้คือ ญัตติเดียว 2 รายการ เพราะผมเปนหวงผมไมไดวาทานนายก ผมก็เห็นดวยอยูแลวท่ีจะใหแยกเปน 
2 ญัตติ ผมใหอยูแลวไมไดมีอะไร ขอบคุณครับ  

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ผมอยากจะใหทาน ถอนคําพูดท่ีวาผม สอดไส ครับ  

นายสุนี  ศรีดาหลง : สมาชิกสภาเทศบาล 

  - ผมแคเปรียบเสมือนครับ ผมไมไดวาทานนายกวาสอดไส 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานครับ ทานสุนี ศรีดาหลง ไดพูดคําวาสอดไสแตยังไมถอนคําพูดในรายงาน
การประชุมเลย นะครับ  



๑๐ 
 
นายสุนี  ศรีดาหลง : สมาชิกสภาเทศบาล 

ขออนุญาต ครับทานประธาน ผมขอถอนคําพูดครับ ขอบคุณครับ 
 

ไพบูลย  แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ครับ ทานสมาชิกสุนี ศรีดาหลง ไดถอนคําพูดแลวนะครับทานนายก ตอไปผมจะขอมติ          
ในท่ีประชุมเลยนะครับ มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีทานใดจะสอบถาม          
ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ ทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือครุภัณฑกอสราง (เครื่องตัดคอนกรีต) งบประมาณ  30,8๐๐ บาท 
(สามหม่ืนแปดรอยบาทถวน) โปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบจํานวน.....9....เสียง ไมเห็นชอบจํานวน....-.....เสียง  
งดออกเสียง........2........เสียง 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบอนุมัติจํานวน....9....เสียง ไมเห็นชอบจํานวน....-...เสียง  งดออกเสียง....2....เสียง 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ญัตติท่ี  3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีมิไดกอ

หนี้ ผูกพัน  งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภทเงินสมทบสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ตามโครงการศูนยการจัดการขยะแบบครบวงจร กอนท่ีทาน

นายกเทศมนตรีจะเสนอญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเก่ียวกับขอระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

นายชัยญา ภูพานใบ : เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 

นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงขอระเบียบกฎหมายดังนี้ ครับ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจาย

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่งใหขอ

อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง

รายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดําเนินการหรือ

มีเงินเหลือจายเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี

ไดเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 



๑๑ 
 
  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจรูญ  
เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

-หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  ขอ 59 ในกรณี

ท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไป

อีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

 

 

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่งให        

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน  หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว  หากไมไดดําเนินการ

หรือมีเงินเหลือจายเงินดังกลาว  ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

- เหตุผล เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ไมสามารถดําเนินการกอสรางฯ ไดทัน

วันท่ี 30 กันยายน 2562  เนื่องจากตองรอเอกสารจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและประชาชน  จึงขออนุมัติตอสภา

เพ่ือกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  สิ่งกอสราง  ประเภทเงินสมทบสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามโครงการศูนยการจัดการขยะแบบครบวงจร จํานวน 600,000 บาท

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายจรูญ   เกลียวทอง  นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย  

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

    - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย เสนอญัตติไปแลวนั้น  มีทานใดสงสัยหรือ
อภิปรายหรือไมครับ  โปรดยกมือข้ึนครับ  ทานนายกมีอะไรจะแกไขเพ่ิมเติมครับ เชิญครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจรูญ  
เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ผมจะขอแกไข ปงบประมาณครับ จาก 2562 เปน 2563 
เหตุผล เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ไมสามารถดําเนินการกอสรางฯ ไดทันวันท่ี 30 กันยายน 
2563 นะครับ ขอบคุณครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 



๑๒ 
 
    - ครับ ขอบคุณครับ ทานนายกครับ มีทานใดสงสัยหรืออภิปรายหรือไมครับ โปรดยกมือข้ึน
ครับ ไมมีทานใดจะสอบถามนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ ทานใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือข้ึน
ครับ เห็นชอบจาํนวน...10...เสียง ไมเห็นชอบจํานวน.........-......เสียง  งดออกเสียง...........1.....เสียง 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบอนุมัติจํานวน..10...เสียง ไมเห็นชอบจํานวน....-.....เสียง  งดออกเสียง...1....เสียง 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ญัตติท่ี  4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้ง

จายเปนรายการใหม ครุภัณฑสํานักงาน (เต็นทขนาดใหญ) งบประมาณ 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

กอนท่ีทานนายกเทศมนตรีจะเสนอญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเก่ียวกับขอระเบียบ กฎหมาย         

ท่ีเก่ียวของครับ 

 

 

นายชัยญา ภูพานใบ : เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  

นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงขอระเบียบกฎหมายดังนี้ ครับ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗  หมวด ๔  การโอนและการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความวา “ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด 

คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจรูญ  
เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุ มัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจาย          
เปนรายการใหม งบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป                  
งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (เต็นทขนาดใหญ) ขนาด 4X8 เมตร           
สูง 2.30 เมตร จํานวน 20 หลังๆละ 25,000 บาท รวมเปนเงิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)            
ซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้ง 3 หนา 27 ลําดับ 4 

  -หลักการ เนื่องจากครุภัณฑสํานักงาน (เต็นทขนาดใหญ) ท่ีเทศบาลใชงานอยูในปจจุบัน        

ไดชํารุดเสียหายตามกาลเวลาและไมสามารถใชงานไดตามปกติรวมท้ังมีจํานวนการใชงานไมเพียงพอสําหรับ

การใชงานและอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ดังนั้น เพ่ือใหมีครุภัณฑสํานักงาน (เต็นทขนาด

ใหญ ) สําหรับการใชงานและอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชนไดอยางเพียงพอ สํานักปลัด             

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (เต็นทขนาดใหญ) ขนาด 4X8 เมตร สูง 2.30 เมตร จํานวน 20 

หลังๆละ 25,000 บาท รวมเปนเงิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้ง 3 หนา 27 ลําดับ 4 (ท้ังนี้เปนราคาท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑจึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือ/จัดจางตามราคาตามทองตลาดในปจจุบันโดยประหยัด) โดยโอนลดจาก 



๑๓ 
 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑสํานักงาน (เต็นทขนาดใหญ) จํานวนเงิน 

500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)   

  -เหตุผล เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ

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

ความวา การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ินจึงเรียนมาเพ่ือโปรด

พิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายจรูญ   เกลียวทอง  นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย  

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

    - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย เสนอญัตติไปแลวนั้น  มีทานใดสงสัยหรือ
อภิปรายหรอืไมครบั  โปรดยกมือข้ึนครับ เชิญครับ ทานสมาชิก สนัด แกวอําไพ ครับ 

นายสนัด แกวอําไพ  : สมาชิกสภาเทศบาล 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายสนัด           
แกวอําไพ สมาชิกสภาเทศบาล เก่ียวกับญัตติการซ้ือเต็นทนั้นผมจําไดญัตติการประชุมสภาครั้งท่ีแลวนั้น ผม
เห็นดวยเปนอยางยิ่งเพราะเต็นทนั้นจะชวยงานเราไดหลายงานเชน งานศพ งานแตง หรืองานพิธตีางๆท่ีสําคัญ 
แตผมเปนหวงสถานท่ีเก็บอยากใหทานไดมีสถานท่ีเก็บใหเรียบรอย เพราะวาถาเรามีสถานท่ีเก็บท่ีดีนั้นตอไป
เราก็ไมตองมาสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ้ือเต็นทอีกเพราะเราตองมีภารกิจท่ีจะตองไปพัฒนาเทศบาลเรา         
ใหเจริญตอไปไมใชมาซ้ือแตเต็นทอยางเดียว แลวยิ่งเวลาเสร็จงานแลวเราตองรีบเก็บเพราะบางครั้งมีหนวยงาน
อ่ืนท่ีเขาเห็นวาเต็นทของเราใหมกวาแลวมาเปลี่ยนเอาของเราไปแลวท้ิงอันเกาไวใหเราแทน ผมจึงอยากจะขอ
ฝากทานท่ีมีความเก่ียวของนั้นชวยทําสัญลักษณท่ีเปนของเทศบาลตําบลโนสูงเปลือยของเราเอง แลวเรื่องของ
สีท่ีเราจะนํามาทําเปนสัญลักษณ นั้น เนื่องจากเต็นทของเราเปนสีขาวมันก็ดูสบายตาผมเกรงวาเราจะไปเลือกสี
ผิด เชนหลายๆท่ีเปนสีแดง สวนสีน้ําเงินนั้น ความสวางไมเพียงพอ ฉะนั้นแลว ในการจัดซ้ือจัดจางในนามท่ีผม
เปนสมาชิกอยากจะใหทานไดปรึกษาหารือวาเราจะเลือกสีไหนกันดีขอฝากเรื่องนี้ดวยนะครับ อีกเรื่องคือ
เนื่องจากเราพิจารณากันมาตอนนี้เหลืออยู 2 ญัตติ ในนามท่ีทานนายกเปนผูเสนอญัตติดูแลวคอนขางเครียด
จึงอยากจะขอใหทานนายกไดแบงงานบางสวนใหกับทานรองนายกไดชวยบางนะครับ เพ่ือท่ีทานจะไดไมตอง
เหนื่อยมากนะครับ ขอบคุณมากครับ  

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- ในโอกาสนี้มีทานสมาขิกทานใดมีขอสงสัยเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถามีโปรดยกมือนะครับ เชิญครับ 
ทานสมาชิกดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิครับ  

ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ  : สมาชิกสภาเทศบาล 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมดาบตํารวจ
หาญ  ปานภูมิ สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะสอบถามเรื่องสีของเต็นทครับ วาเราจะใชสีสลับกันหรือไมครับ 
เพราะวาถาเปนสีขาวท้ังหมด ผมคิดวาจะสะทอนแสงมากเกินไปหรือเปลา ถาเปนสีฟาสลับกับขาวนั้นผมวามัน
นาจะเย็นตาข้ึนมาหนอย ผมก็ขอฝากทางทานผูบริหารเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง  : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 



๑๔ 
 
  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจรูญ  
เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเรียนทุกทานอยางนี้นะครับ เนื่องจากเต็นทในปจจุบันนั้น
จะคอนขางเบาไมเหมือนกับเต็นทสมัยกอนท่ีเปนสีๆสลับกันแบบนั้นจะหนักเพราะมันจะมีท่ีเคลือบท่ีเปนสี
เทาๆอยูดานลางเพ่ือปองกันแสงแดดลงมา ผมเลยคิดวาสีขาวนั้นนาจะเปนสีท่ีสวยสบายตาท่ีสุดแลวแตเรื่อง
ของการดูแลรักษาก็คงตองดูกันอีกทีวาเราจะบริหารจัดการอยางไรครับ ขอบคุณครบั 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

    - ขอบคุณครับ ทานนายกครับ มีทานใดสงสัยหรืออภิปรายหรือไมครับ โปรดยกมือข้ึนครับ 
เชิญครับ ถาไมมีทานใดจะสอบถามนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ ทานใดเห็นชอบใหโอนตั้งจายเปน
รายการใหมเพ่ือจัดซ้ือเต็นทขนาดใหญ โปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบจํานวน....10....เสียง ไมเห็นชอบ         
จํานวน.....-....เสียง  งดออกเสียง......1......เสียง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัตจิํานวน....10....เสียง ไมเห็นชอบจํานวน.....-....เสียง งดออกเสียง...1....เสียง 

 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขณะนี้เวลาก็ลวงมาใกลจะถึง ๑๒.๐๐  น. แลว แตวาระการประชุมยังไมเสร็จสิ้น กระผม

ขอพักการประชุมกอน แลวกลับมาประชุมตอในชวงบาย เวลา  ๑๓.๓๐ น. ครับ 

พักการประชุมเวลา  11.๕๕ น. 

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

เริ่มการประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เม่ือสภาครบองคประชุมแลว กระผมขอเริ่มการประชุมครับ ลําดับตอไปเปนการพิจารณา

ญัตติท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาวิทยุ (โทรทัศน

แอล อี ดี)  งบประมาณ 8,600  บาท กอนจะใหนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล

ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

นายชัยญา ภูพานใบ : เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา กระผมนายชัยญา   ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจง

ระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ ครับ 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗  หมวด ๔  การโอนและการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความวา “ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด 

คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 



๑๕ 
 
นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เชิญทานนายกเทศมนตรี เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาลครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  -เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ กระผมนายจรูญ  เกลียวทอง  

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติตอท่ีสภา โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ ญัตติโอน

งบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม งบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาวิทยุ (โทรทัศน แอล อี ด ี

LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 1 เครื่องๆละ 8,600 บาท รวมเปนเงิน 8,600 บาท (แปดพันหกรอย

บาทถวน) ซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้ง 3 หนา 27 ลําดับ 5 

  -หลักการ เนื่องจากครุภัณฑไฟฟาวิทยุ (โทรทัศน แอล อี ดี LED TV) ท่ีเทศบาลใชงานอยูใน

ปจจุบันไดชํารุดเสียหายตามกาลเวลาและไมสามารถใชงานไดตามปกติสําหรับการใชงานและอํานวย          

ความสะดวกในการบริการประชาชนหนาสํานักงานเทศบาล 

 ดังนั้น เพ่ือใหมีครุภัณฑไฟฟาวิทยุ (โทรทัศน แอล อี ดี LED TV) สําหรับการใชงานและอํานวยความ

สะดวกในการบริการประชาชน สํานักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาวิทยุ (โทรทัศน แอล         

อี ดี LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 1 เครื่องๆละ 8,600 บาท รวมเปนเงิน 8,600 บาท (แปดพันหก

รอยบาทถวน) ซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้ง 3 หนา 27 ลําดับ 5            

(ท้ังนี้เปนราคาท่ีไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานบริหาร

ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) จํานวนเงิน 8,600 บาท  (แปดพันหกรอย

บาทถวน) 

  - เหตุผล เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ

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

ความวา การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

พิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายจรูญ   เกลียวทอง  นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ ตามท่ีนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น 

 มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีทานใดเสนอเพ่ิมเติม ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ทานใด

เห็นชอบอนุมัติ ญัตติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ือจัดซ้ือ (โทรทัศน แอล อี ดี LED TV)  

แบบ Smart TV โปรดยกมือข้ึนครับ  เห็นชอบจํานวน.....10......เสียง  ไมเห็นชอบจํานวน.......-......เสียง          

งดออกเสียงจํานวน...1......เสียง   



๑๖ 
 
มติ ท่ีประชุม  มติ  เห็นชอบ  จํานวน...10 ....เสียง ไม เห็นชอบจํานวน...-....เสียง งดออกเสียง             

จํานวน...1....เสียง   

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- ตอไปเปนญัตติท่ี 6 ญัตติสุดทายแลวนะครับ คือ ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 (วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ) ผมจะขอ

ปรึกษาหารือกับทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานนะครับวา เห็นควรใหทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติท่ี 6 

โดยละเอียด หรือจะใหเสนอหัวขอหลักสําคัญ แตละกอง แตละแผนงานครับ เชิญทานสมาชิกสภาเสนอความ

คิดเห็นครับ ไมมีทานใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนถาอยางนั้น ผมจะขอใหทานนายกเทศมนตรี เสนอขอมูล ของ

แตละกอง โดยแจงงบประมาณของแตละแผนงานครับ กอนจะเชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญ

เลขานุการสภาชี้แจงขอระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

นายชัยญา ภูพานใบ : เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานนายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

กระผมนายชัยญา  ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ดังนี ้

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ขอ23  “ ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการ

พิจารณาตรวจสอบวิเคราะหและแกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน เม่ือคณะ

ผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติให ต้ังงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาท่ี

งบประมาณรวบรวมและจัดทํารางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้ง เพ่ือคณะผูบริหาร

ทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ินภายในวันท่ี 15 สิงหาคม” 

  -  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 

62 จัตวา “ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายตามมาตรา 62 ตรี วรรคหา          

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณา  

ไมแลวเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตราเทศบัญญัตินั้นใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไปและใหใช   

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปท่ีแลวไปพลางกอนในกรณีเชนวานี้ใหผูวาราชการจังหวัด

เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาลในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายของสภาเทศบาล การเสนอการแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใดๆท่ีมีผลใหสมาชิกมีสวนได   

สวนเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจายจะกระทํามิได”  

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณครับ สําหรับรางงบประมาณรายจายประจําป 2564 เปนวาระแรกข้ันรับหลักการ

ตอไปเราจะใหทานนายกแถลงตอท่ีประชุมเลยนะครับ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 



๑๗ 
 
  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายจรูญ  เกลียวทอง  

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย  ขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            

พ.ศ. 2564 บัดนี้เพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยในสมัยประชุมนี้ จึงขอเสนอ

บันทึกหลักการและเหตุผลในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผมจะได

แถลงงบประมาณรายจายประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

  -บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนนิการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
                 1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
 

          ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 

          1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,698,966.35 บาท 
      1.1.2 เงินสะสม จํานวน 22,418,962.54 บาท 
       

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,082,529.22 บาท 
      1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ          

รวม 0.00 บาท 
      1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 681,575 บาท 
 

       
    1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 18,764,795.85 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563 
 

       (1) รายรับจริง จํานวน 41,824,318.53 บาท ประกอบดวย 
 

             หมวดภาษีอากร จํานวน 1,298,863.00 บาท 
      หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,755,426.18 บาท 
      หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 1,616,760.48 บาท 
      หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท 
      หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 164,624.00 บาท 
      หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,730.00 บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,994,231.87 บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 18,992,683.00 บาท 
 

       (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 49,124.00 บาท 
 

       (3) รายจายจรงิ จํานวน 36,290,171.45 บาท ประกอบดวย 
 



๑๘ 
 
             งบกลาง จํานวน 8,111,685.69 บาท 
      งบบุคลากร จํานวน 16,421,426.42 บาท 
      งบดําเนินงาน จํานวน 9,750,059.34 บาท 
      งบลงทุน จํานวน 750,400.00 บาท 
      งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
      งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,256,600.00 บาท 
 

       (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 49,124.00    บาท 
 

       (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 410,170.00 บาท 
 

       (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,796,000.00 บาท 
 

               (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
 ขออนุญาตแกไขในขอท่ี 2 งบประมาณประจําป 2563 ขอแกไขตัวหนังสือจากวันท่ี 30 เดือน กันยายนเปน
วันท่ี 30 มิถุนายน ในหนาท่ี 3 นะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2564เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลําภู 

- ดานบริหารท่ัวไป      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               16,256,703   บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    80,000    บาท 

- ดานบริการชุมชนและสังคม      

แผนงานการศึกษา       11,268,340   บาท  

แผนงานสาธารณสุข       5,596,480   บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน       7,146,920   บาท  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  2,771,260            บาท  

              แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   1,080,000  บาท 

 - ดานการเศรษฐกิจ       
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        5,700,000   บาท  
 แผนงานการพาณิชย         220,600    บาท 
- ดานการดําเนินงานอ่ืน      
 แผนงานงบกลาง                 11,079,697  บาท  



๑๙ 
 

                    งบประมาณรายจายท้ังส้ิน     61,200,000 บาท  

  

- โดยแยกเปนกองงานไดดังนี้  

1. สํานักปลัด  

                     - งานบริหารงานท่ัวไป                    12,715,483         บาท 

                     - งานวางแผนสถิติและวิชาการ                 40,000         บาท 

                     - งานการรักษาความสงบภายใน               80,000         บาท  

                    รวมท้ังส้ิน 12,835,483 บาท 

2. กองคลัง 

                     - งานบริหารงานคลัง                            3,471,220    บาท 

                    รวมท้ังส้ิน  3,471,220   บาท 
 

3. กองการศึกษา 

                   - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา           5,801,180    บาท 

                   - งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา     5,422,160    บาท 

                   - งานการศึกษาไมกําหนดระดับ                      45,000    บาท 

                   - งานกีฬาและนันทนาการ                          130,000    บาท 

                   - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน                950,000    บาท 

                  รวมท้ังส้ิน 12,348,340 บาท 

 
  

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข               5,406,480    บาท 

  - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน        220,000   บาท 

  - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                  3,838,600   บาท 

  - งานตลาดสด                                               220,000   บาท 

  - งานโรงฆาสัตว                                                      600 บาท 

           รวมท้ังส้ิน  9,865,680 บาท 

5.กองชาง 

  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน           3,078,320   บาท 

  - งานไฟฟาถนน                                             280,000   บาท 

  - งานสวนสาธารณะ                                          10,000   บาท 

  - อุสาหกรรมและการโยธา                              5,700,000   บาท 

             รวมท้ังส้ิน   9,068,320 บาท 



๒๐ 
 
6.กองสวัสดิการสังคม 

  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน  2,121,260    บาท 

  - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน    590,000  บาท 

           รวมท้ังส้ิน 2,711,260 บาท 

7. งบกลาง 

คาชําระหนี้เงินตน    1,955,123 บาท 

 - คาชําระหนี้เงินตน (โรงฆาสัตว)  1,527,000 บาท 

 - คาชําระหนี้เงินตน (รถดับเพลิง)  428,123 บาท 

คาชําระดอกเบ้ีย     730,490 บาท 

 - คาชําระดอกเบี้ย (โรงฆาสัตว)  600,000 บาท 

 - คาชําระดอกเบี้ย (รถดับเพลิง)  130,490 บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   425,100 บาท 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   20,000 บาท 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ    5,150,000 บาท 

เบ้ียยังชีพคนพิการ    1,440,000 บาท  

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส    29,084  บาท 

สํารองจาย     100,000 บาท 

 

 

 

 

รายจายตามขอผูกพัน      รวม   1,249,900 บาท  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

    -คาใชจายในการจัดการจราจร     10,000 บาท 

 -เงินคาเชาท่ีราชพัสดุ                            200,000  บาท 

 -เงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย   55,000 บาท 

 -เงินสมทบระบบหลักประกันคุณภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 118,000 บาท 

 -สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 30,000 บาท 

 -เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถ่ิน (กบท.)  684,000 บาท 

 -เงินบําเหน็จลูกจางประจํา     132,900 บาท 

งบกลาง 

รวมท้ังส้ิน 11,079,697   บาท 

8. สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 



๒๑ 
 
 - ขออนุญาตทานประธานนําเรียนคําแถลงรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณ

รายจายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ประมาณการรายรับท้ังส้ิน  10,420,000  บาท 
รายได เปนเงิน   7,220,000   บาท  

กําไรจําหนายทรัพยหลุด      รวม   1,200,000  บาท 

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด            จํานวน    1,200,000 บาท 

โดยคํานวณจากยอดกําไรทรัพยหลุดของป 2562 เปนเกณฑดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   รวม 10,000   บาท 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร             จํานวน        10,000    บาท 

โดยคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันเปนเกณฑ    

ดอกเบี้ยรับจํานํา       รวม   6,000,000  บาท 

ดอกเบี้ยรับจํานํา        จํานวน            6,000,000  บาท 

โดยคํานวณจากเงินทุนหมุนเวียนและดอกเบี้ยรับจํานํา เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 เปนเกณฑ 

รายไดเบ็ดเตล็ด        รวม                    10,000     บาท 

รายไดเบ็ดเตล็ด             จํานวน       10,000     บาท 

 

เปนรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ท่ีไมเขาลักษณะรายรับหมวดอ่ืนๆ  

รายไดอ่ืน  เปนเงิน 3,200,000 บาท 

เงินทํานุบํารุงทองถ่ิน 30 %      จํานวน    960,000   บาท 

      -เงินทํานุบํารุงทองถ่ิน 30% ของกําไรสุทธิป 2563 

  ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%     จํานวน           1,600,000      บาท 

      -เงินทุนดําเนินการ 50% ของกําไรสุทธิป 2563 บําเหน็จรางวัล รอยละ 20    

        จํานวน   640,000  บาท 

     -เงินบําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิป 2563 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย 

งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 8,416,200 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

งบบุคลากร  เปนเงิน 1,410,000 บาท  

เงินเดือน  (ฝายประจํา)     รวม  1,410,000 บาท 

 เงินเดือนพนักงาน   จํานวน  1,350,000 บาท 

 เงินประจําตําแหนง   จํานวน  60,000 บาท 

งบดําเนินงาน  เปนเงิน 1,615,500  บาท 

คาตอบแทน     รวม  841,000 บาท 

 คาเชาบาน    จํานวน  40,000 บาท 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน  30,000 บาท 



๒๒ 
 
 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  จํานวน  200,000 บาท 

 เงินชวยเหลือบุตร   จํานวน  1,000  บาท 

 เงินรางวัลเจาหนาท่ี   จํานวน  220,000 บาท 

 เงินสมทบเงินสะสม   จํานวน  135,000 บาท 

 คาอาหาร    จํานวน  135,000 บาท 

 คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด  จํานวน  20,000 บาท 

 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  จํานวน  60,000 บาท   

คาใชสอย     จํานวน  470,000 บาท 

-รายจายเพ่ือใหมาซ่ึงบริการ   รวม  210,000 บาท 

 คาจางเหมา    จํานวน  30,000 บาท 

 คาเชาอาคาร    จํานวน  105,000 บาท 

 คาธรรมเนียมใบอนุญาต   จํานวน  3,000  บาท 

 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย   จํานวน  10,000 บาท 

 คาภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  จํานวน  30,000 บาท 

 คาวารสาร    จํานวน  1,000  บาท 

 คาสอบบัญชี    จํานวน  30,000 บาท 

 คาอากรแสตมป    จํานวน  1,000  บาท 

-รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  รวม  20,000 บาท 

 คารับรอง    จํานวน  20,000 บาท 

 

 

 

 

-รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

      รวม  100,000 บาท 

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  80,000 บาท 

 โครงการวันท่ีระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน  20,000    บาท 

-คาบํารุงรักษาและซอมแซม   รวม   140,000 บาท 

 คาบํารุงและรักษาซอมแซมครุภัณฑ จํานวน  30,000  บาท 

 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน  จํานวน  10,000 บาท 

 คาบํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอสรางอ่ืนๆ จํานวน  100,000 บาท 

-คาวัสดุ      รวม  135,000 บาท 

 วัสดุงานบานงานครัว   จํานวน  10,000 บาท 

 วัสดุกอสราง    จํานวน  20,000 บาท 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร   จํานวน  10,000 บาท 



๒๓ 
 
 วัสดุคอมพิวเตอร    จํานวน  30,000 บาท 

-คาสาธารณูปโภค    รวม  169,500 บาท 

 คาไฟฟา     จํานวน  150,000 บาท 

 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  จํานวน  1,000  บาท 

 คาบริการโทรศัพท   จํานวน  15,000 บาท 

 คาบริการไปรษณีย   จํานวน  3,500  บาท 

งบลงทุน   เปนเงิน   50,000 บาท  

คาครุภัณฑ     รวม  50,000 บาท  

 ครุภัณฑสํานักงาน   จํานวน  50,000 บาท 

งบรายจายอ่ืน   เปนเงิน 3,234,400  บาท  

รายจายอ่ืน     รวม  3,234,400 บาท 

 คาใชจายฝายอํานวยการ   จํานวน  34,000 บาท 

 คาทํานุบํารุงทองถ่ิน  30 %  จํานวน  960,000 บาท 

 ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50 %  จํานวน  1,600,000 บาท 

 บําเหน็จรางวัล 20 %   จํานวน  640,000 บาท 

งบกลาง  เปนเงิน 2,106,300  บาท  

งบกลาง      รวม   2,106,300  บาท  

 สํารองจาย    จํานวน  10,000 บาท 

 คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร  จํานวน  2,000,000 บาท 

 เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล   จํานวน  96,300  บาท 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ครับ จากท่ีทานนายกไดเสนอมา ก็อยากจะใหทานสมาชิกสภาไดดูตามเอกสารแลวชวยกัน

พิจารณาเปนหมวดหมูเปนรายกองตามเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ท่ีเราไดรับมานะครับถาทาน สมาชิก ทานใดมีขอสงสัยหรือขอซักถามก็โปรดยกมือไดเลยนะครับ เชิญ

ครับทานสมาชิกสนัด แกวอําไพ ครับ 

นายสนัด แกวอําไพ : สมาชิกสภาเทศบาล 

  -เรียนทานประธานสภาทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายสนัด แกวอําไพ 

สมาชิกสภาเทศบาล เก่ียวกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ของกองการศึกษานั้น หนา 111 คาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา รบกวนชวยอธิบายใหทราบหนอยครับวาตัวเดียวกับตัวท่ีมีการแกไขนั้นเปนอยางไร

ครับ ขอบคุณครับ  

นายภูรินท   ศรีสนิท  : ผูอํานวยการกองการศึกษา 



๒๔ 
 
  - เรียนทานประธานสภาทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามท่ีเจาหนาท่ีได

แจกเอกสารรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564 รบกวนทุกทานเปดไปท่ีหนา 111 นะครับ 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา งบประมาณตั้งไว  1,645,160 บาท เนื่องจากเราไดมีการปรับเปลี่ยน

เรื่องของตัวเลขไปนั้นเลยทําใหขอความท่ีเราแยกออกมามี 2 รายการคือโรงเรียนเทศบาลกับศูนยพัฒนา       

เด็กเล็กนั้นตกหลนไป แตวาตัวเราเรายังคงเดิมเพ่ือไมใหมีผลกระทบกับการเบิกจายเม่ือเทศบัญญัติเราไดมีการ

ประกาศใชไปแลวจึงไดมีการแกไขขอความใหถูกตองเรื่องรายละเอียดคําชี้แจงตางๆเทานั้นครับ โดยในสวนของ

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย งบประมาณ 1,096,160 บาท แตตัวแกไขจะเปนงบประมาณ 

1,294,160 บาท ซ่ึงมันตกไป 2 รายการ คือ คาจางเหมาบริการและคาบริการสถานศึกษานี่คือสวนท่ี

เพ่ิมเติมมา 2 รายการ ครับ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ตามรางฉบับวันนี้ 

งบประมาณ 378,770 บาท และในเอกสารท่ีแกไขท่ีถูกตองนะครับ คือ 351,000 บาท โดยมีสวนท่ี

เพ่ิมเติมมาคือคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 5,000 บาท ท้ังหมดเราแกไขแครายละเอียดคําชี้แจงเพียง

เทานี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- ทานสมาชิกเขาใจหรือไมครับ ถาไมเขาใจโปรดยกมือถามไดครับ เชิญครับ ทานนายก ครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

 - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมขอแกไขในหนาท่ี 135 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานอาจารยกง งบประมาณ 50,000 บาท ขอตัดคําวาพรอม

ปายประชาสัมพันธ โครงการ 1 ปายเพราะงบประมาณไมถึง 100,000 บาท และตัดคําวาซอยอาจารยกง

ออกเพราะในท่ีประชุมเห็นวาไมเหมาะสมนะครับ แตจะเปลี่ยนเปนชื่ออะไรเราจะใหชื่อวาอะไร ก็ขอใหทาน

สมาชิกไดพิจารณากันนะครับวาจะใหชื่อวาซอยอะไร แตโดยหลักแลวเรามีถนนทิพยทองเปนถนนเสนหลักอยู 

แลวหรือเราจะเอาชื่อถนนทิพยทอง 1 ทิพยทอง 2 หรือไมครับใหเหมือนกับถนนสุขาภิบาล 1 หรือสุขาภิบาล 2 

ท่ีประชุมเห็นดวยหรือไมครับ เห็นดวยนะครับ ถาอยางนั้นก็ตกลงตามนี้ใหเปลี่ยนชื่อจากถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบานอาจารยกง เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทิพยทอง 1 นะครับ โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุญครองชวงท่ี 2 ชุมชมมวงแกว หมูท่ี 7 ก็ใหตัดคําวาพรอมปายประชาสัมพันธ 

โครงการ 1 ปายเพราะงบประมาณไมถึง 100,000 บาท เหมือนกันครับ และหนา 139 โครงการเสริมผิวหิน

คลุกถนนเบญจมิตร งบประมาณ 74,000 บาท ก็ไมถึง 100,000 บาท ก็ตัดคําวาพรอมปายประชาสัมพันธ 

โครงการ 1 ปาย ครับขอบคุณครับ  

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 - ขอบคุณครับ ทานนายกครับ ทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ เชิญ

ครับทานสมาชิก สุนี ศรีดาหลง ครับ  

นายสุนี  ศรีดาหลง : สมาชิกสภาเทศบาล 



๒๕ 
 
  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอเรียนถามผานทาน

ประธานไปถึงคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีจัดทําเอกสาร มันเก่ียวของกันหรือเปลาครับท่ีโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุญครองท่ีอานไปนั้นมันอยูในงบประมาณ ป 64 ใชหรือไมครับ ทานนายก ตามรางนี้

คือยังไมเปนเอกฉันทนะครับ ก็ฝากไปทางทานประธานถึงทานคณะผูบริหารดวยนะครับวา เทาท่ีศึกษาดูแลว

นั้นปรากฏวาชุมชนท่ีไดรับงบประมาณมากท่ีสุดนั้นคือชุมชน มวงแกวหมูท่ี 7 นะครับ คือชุมชนทานรองนายก

บังอร ทานนายกเอาใจทานบังอรเกินไปหรือเปลาครับ 9 โครงการนะครับงบประมาณ หาลานกวาๆนะครับ 

สวนชุมชนดอนหันได 1 โครงการ ลานกวาบาท  สันติสุข ได 3 โครงการ  หกแสนบาทกวาๆ  ศรีเจริญ 4 

โครงการ ลานสาม ทําไมเราอยูในเขตเทศบาลเดียวกันเสียภาษีเทากันทําไมถึงไดแตชุมชนมวงแกวชุมชนเดียว                

9 โครงการ เพราะตอนนี้ตัวงบประมาณยังเปนแคราง ขอใหแกไขไดหรือไมอยากใหพิจารณาใหมวาท่ีเหลืออีก 

3 ชุมชน นั้น ทานเอาไปไวท่ีไหน คือชุมชนโนนสูงเปลือย ชุมชนเมืองใหม และชุมชนศรีเมืองใหม ไมมีโครงการ

เลย จึงอยากใหชวยพิจารณาเกลี่ยงบประมาณจากกองงานตางๆแตกองการศึกษานั้นก็พอเขาใจอยูวาตองไดใช

งบประมาณเยอะ แลวมาดูกองชางโครงสรางพ้ืนฐานทําไมงบประมาณไดแค เกาลานกวาซ่ึงโครงสรางพ้ืนฐานมี

ความจําเปนตอเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยชวยเกลี่ยงบประมาณมาไดไหม อยางนอยชุมชนละ แสนก็ยังดีนะ

ครับเพราะตอนนี้เอกสารเรายังเปนแครางยังมีการปรับเปลี่ยนไดทันนะครับฝากดวยนะครับขอใหมีความเปน

ธรรมกับชุมชนอ่ืนบางไมใชเอาใจแตทานรองนายกคนใหม นี่คือความคิดเห็นผมสวนตัวนะครับไมใชท้ังท่ี

ประชุมขอบคุณมากครับ 

นายสนัด แกวอําไพ : สมาชิกสภาเทศบาล 

  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับทานสุนี ศรีดาหลง ท่ีไดอภิปรายเม่ือสักครูนะครับ ผมดีใจนะครับทานไดเปนหวงชุมชนอ่ืนๆดวย          

ผมก็เปนคนชุมชนศรีเจริญเหมือนกับทานประธานสภา สําหรับผมนั้นตอใหทานนายกไดทําโครงการพ้ืนฐาน 

ท่ีชุมชนไหนผมก็ดีใจหมดแตขอใหทําใหถูกตองไมใชทําเพราะเขาขางใครคนใดคนหนึ่ง เพราะชุมชนผมก็ไมได

งบประมาณ แตผมไมเสียใจเพราะเราก็เปนตัวแทนของประชาชนทุกคนเขามามีนโยบาย มีจุดยืนเปนของ

ตัวเอง ผมดีใจท่ีทานสุนี ศรีดาหลง ไดกลาคิดกลาพูดแทนคนอ่ืน ในยุคสมัยตอไปผมก็อยากใหทานสมาชิกได

กลาคิดกลาแสดงออกเหมือนทาน ก็ขอฝากเหมือนทานครับวาถามันสามารถเปลี่ยนแปลงไดก็ขอใหเปลี่ยน

เถอะครับ เพราะชุมชนไหนท่ีไดงบประมาณเยอะก็จะอุนใจหนอย แตชุมชนไหนท่ีไดงบประมาณนอยหรือไมได

ก็จะคิดไปตางๆกันเพราะถาทานสมาชิกทานอ่ืนไดลุกข้ึนมาพูดเพ่ิมเติมก็จะเปนเรื่องยาวจึงอยากใหทาน

ประธานชวยขับเคลื่อนโครงการของเราหนอย แตโชคดีท่ีเรามีโครงการเข่ือนบั้งไฟแสนเปนท่ีเชิดหนาชูตา      

ของชุมชนศรีเจริญอยูตอนนี้ ผมขอแสดงความคิดเห็นเพียงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณครับทานสมาชิก สุนทร นาใจเย็น ตอไปเชิญทานรองนายก นายบังอร บุญครอง ครับ  

นายบังอร บุญครอง : รองนายกเทศมนตรี 



๒๖ 
 
  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายบังอร บุญครอง           

รองนายกเทศมนตรี ตามท่ีผมไดฟงก็มีการพูดพาดพิงถึงผมอยู ผมก็จะขออธิบายอยางนี้นะครับ วันท่ีทางเราได

ประชุมกันวาชุมชนไหนอยากไดอะไรจากเทศบาลใหชุมชนนั้นสงโครงการมา ไมเกินวันท่ี 15 ทางเทศบาลก็ได

แจงทุกทานท่ีเปนสมาชิกสภาไปแลว แตพอเลยกําหนดมาแลวปรากฏวาไมมีใครสงโครงการมาเลย ซ่ึงผมเอง

กับทานดาบตํารวจหาญ ปานภูมิก็ยังคุยกันนอกรอบอยูวาเราจะทําอยางไรบางแตท่ีคุยกันนั้นก็ไมไดคุยกัน

ท้ังหมดเพราะคุยนอกรอบ แลวท่ีเราไดคุยกันทานถนอม ไตรเสนีย ทานก็ไมไดมาตามนัด เราคุยกันวาชุมชน

มวงแกวจะทําอะไรท่ีไหน แลวก็ไดตกลงกันเปนโครงการท่ีออกมาตามนี้แหละครับเพราะมวงแกวมีโครงการท่ี

จะทําหลายโครงการมาก แตถาจะดูตามความเปนจริงแลวงบประมาณเราไมไดเยอะนะครับ สวนมากก็เปน

โครงการละไมถึงแสนบาท เพราะเอาท่ีจําเปนจริงๆมาคุยกัน เชนโครงการขางถนนวัฒนธรรมทุกทานก็จะเห็น

ตลอดวาน้ําจะทวมตลอดเวลา สวนท่ีวาทานนายกเอาใจผมหรือไมนั้นไมใชนะครับ เพราะถามองดีๆแลวทานได

มองดูทุกชุมชนนะครับ เชน ชุมชนศรีเมืองใหมมีท่ีไหนบางท่ีจะตองทําก็ไมมีเพราะทํามาหมดแลว ชุมชนโนนสูง

เปลือยก็ไมมีท่ีทํา เลยได 1 โครงการท่ียังไมทํานั่นแหละครับ สวนมวงแกวผมก็ทําตามกติกาวาใหสงเอกสาร 

ผมก็สงตามท่ีบอกวาภายใน 15 วัน ก็ไมไดไปถาม ทานสุนี ศรีดาหลง วาทานสงโครงการอะไรบางซ่ึงผมก็ไมได

สอบถามทานจริงๆแหละครับ มันก็เลยเปนแบบนี้ ขอนําเรียนแบบนี้ครับ เดี่ยวจะหาวาผมทําเอง จริงๆแลวผม

ไมไดทําเองนะครับ ขอเรียนเทานี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณครับทานรองนายก นายบังอร บุญครอง  เชิญครับทาน สมาชิกอรพิณ จันทรเสนา 

 

 

 

นางอรพิณ จันทรเสนา : สมาชิกสภาเทศบาล 

  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทานะคะ ขอเรียนกับทานรองนายก

ท่ีพูดเม่ือสักครูนะคะเพราะวันนั้นท่ีใหเขียนโครงการ ดิฉันก็ไดเขียนโครงการถนนภูธร 1 ตอนปลายท่ีไปจรดกับ

ถนนภูธร 2 ซ่ึงดิฉันก็นึกวาชุมชนเมืองใหมดิฉันจะไดโครงการนั้น เพราะดิฉันเขียนโครงการและใหเจาหนาท่ีได

ลงไปดูพ้ืนท่ีจริงๆเลย แลวพอรางเทศบัญญัติออกมาดิฉันก็ตกใจเหมือนกันวาโครงการชุมชนดิฉันไมมีอะไรเลย 

ดิฉันอยูมา 8 - 9 ป ก็ไดแคโครงการถนนไชยศรีชวงท่ี 3 และ4 โครงการเดียวมันก็นานอยใจอยูนะคะสําหรับ

ประชาชนชุมชนเมืองใหมเพราะมันก็เปนโครงการท่ีประชาชนเขาก็เดือดรอนกันจริงๆเพราะน้ํามันทวม จึงขอ

คานกับท่ีทานรองนายกพูดมาสักครูนะคะวาไมจริง เพราะดิฉันก็เขียนโครงการแลวจริงๆขอบคุณคะ 

นายสุนีย ศรีดาหลง : สมาชิกสภาเทศบาล 

  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขออนุญาตทานประธาน          

นะครับ ทานนายกอยาเพ่ิงตอบนะครับเพราะมีคําถามจากทานสมาชิกท่ีจะถามเยอะอยูครับขอพูดยอนกลับไป



๒๗ 
 
ถึงทานรองนายกเม่ือสักครูนะครับ ท่ีทานพูดวางบประมาณโครงการของบานมวงแกวนั้นไมไดเยอะทานลองดู

ใหมนะครับเพราะผมแคบวกเลขมา 2 โครงการ งบประมาณ ก็สองลานกวาแลวนะครับ งบประมาณเทศบาล

ท้ังหมดผมดูแลวชุมชนทานเอาไปเกือบครึ่งแลวนะครับ แลวทานท่ีทําโครงการมี พอบังอรและทาน            

ดาบตํารวจหาญ ตอนนั้นผมเขาใจครับวาใหสงภายใน 15 วัน เขาใจวาเปนโครงการท่ีใหชุมชนละหนึ่งลาน           

ซ่ึงมันคนละสวนกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนะครับ สวนตัวผมนั้นไมไดไมเปนไรแตอยากใหเกลี่ยกัน          

ใหไดทุกชุมชนนะครับ ชวยเกลี่ยงบประมาณออกจากสํานักปลัด หรือกองงานอ่ืนไดหรือไมครับ งบกลางเราก็มี

แตกองการศึกษาผมไมยุงเพราะงบประมาณนอยอยูแลวแตกองงานอ่ืนมันพอจะเกลี่ยไดหรือไมครับ เพราะถา

ทําแบบนี้มันจะสามารถมองไดวาทานไดใชอํานาจบีบทานนายกใหเอาโครงการมาไวท่ีชุมชนตัวเอง อันนี้ความ

คิดเห็นสวนตัวนะครับไมใชท้ังท่ีประชุมนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตองขอเรียนวาการบริหารงาน

ของคณะผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรก ชุมชนนั้นไดงบประมาณมากชุมชน

นั้นไดนอยผมไมอยากใหมองแบบนั้นอยากใหมองในภาพรวมของการบริหารท่ีตองเล็งเห็นสิ่งท่ีเปนอยูขอให

ทานอยามองวาเปนอยางอ่ืนเพราะบางชุมชนท่ีไมไดงบประมาณนั้นก็เพราะวาชุมชนนั้นไดมีการบริหารพัฒนา           

มากอนแลวในปกอนหนานั้นท่ีผานมาจนไดรับการพัฒนาไปเปนจํานวนมากแลวทางคณะผูบริหารยังมองวา

ชุมชนท่ีไดงบประมาณในปนี้นั้นยังไมไดรับการพัฒนามากเทากับสามชุมชนนั้นเลย เชนชุมชนมวงแกวเปน

ชุมชนท่ีเปนชุมชนใหญมีประชาชนแผกระจายออกไปอยูอาศัยตามท่ีตางๆเลยตองคํานึงถึงสิ่งท่ีประชาชน

เหลานั้นมีความเปนอยูอยางไรดวย สวนชุมชนโนนสูงเปลือยนั้นคลองก็เต็มถนนก็เต็ม เหลือเพียงจุดนิดเดียว        

ท่ีโครงการไมไปถึงและยังไมไดรับการพัฒนาคือถนนหนาบานพอจันทรโฮมบานแมแทงทองท่ีเปนลาดยาง  

ยังไมถึง ทางผูบริหารจึงมองวาชุมชนมวงแกวนั้นยังไดรับการพัฒนาท่ีนอยมาก โครงการท่ีมีในเทศบัญญัตินั้น

เปนโครงการท่ีเกิดข้ึนมาใหมเพราะชุมชนมีการขายเขามาใหมถนนจึงตองมีเขาไปอีกแลวยังเปนถนนท่ียังไมสุด 

สายสิ่งนี้จึงเปนสิ่งท่ีคณะผูบริหารคํานึงถึง สวนชุมชนศรีเมืองใหมท่ีทานสมาชิก อรพิณ จันทรเสนา ไดทักทวง

มานั้นคือถนนไชยศรีซ่ึงปนี้นั้นถนนเสนนี้ยังติดอยูทีข้ันตอนการหาผูรับจางซ่ึงอยูในปนี้นะครับ ป 63 ไมใช       

ป 64 ซ่ึงเรากําลังดําเนินการอยูนะครับ แตข้ันตอนมันยังไมเสร็จสมบูรณเทานั้นเองความตองการสวนมาก

ถนนก็เต็มน้ําก็เต็มก็มีเพียงความตองการสวนนอยเพียงเทานั้นไมเหมือนกับศรีเจริญกับมวงแกว ผมก็ขอใหทุก

ทานไดเขาใจกับการบริหารของผมถึงความจําเปนท่ีสุดนะครับอยาไปแบงแยกชุมชนกันเลยนะครับ และอยาก

ใหเขาใจกับคณะผูบริหารดวยนะครับวาเราไมไดเอาใจใครแตเล็งเห็นถึงความจําเปนของประชาชนจริงๆครับ 

ขอบคุณมากครับ       

นายสุนีย ศรีดาหลง : สมาชิกสภาเทศบาล 

  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขออนุญาตทานประธาน          

นะครับ ตามท่ีทานนายกไดตอบขอซักถามมานั้นผมก็ยังติดใจอยูนะครับ เพราโครงการท่ีประกวดชุมชนสะอาด

นั้นชุมชนโนนสูงเปลือยไดลําดับท่ี 1 ไดงบประมาณมา 800,000 บาท อยูในโครงการไหนปไหนครับ           



๒๘ 
 
เพราะผมไมเห็นในแผนพัฒนาทองถ่ินเลย ฝากทานรองศศิธร งานดีดวยนะครับ ในฐานะท่ีอยูในชุมชนนั้นแตไม

ติดตามงานใหเลย ขอบคุณมากครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขออธิบายใหทานสุนี           

ไดทราบแบบนี้ครับ โครงการท่ีเราไดจัดประกวดนั้นเปนโครงการท่ีอยูในป 2562 งบประมาณปนั้นเราตั้งอยูท่ี 

60,000,000 บาท และในงบประมาณปนั้นก็มีโครงการท่ีของชุมชนโนนสูงเปลือยบรรจุไวแลวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย โดยเรามีการตั้งเงินรางวัลไวท่ี 800,000 บาท โดยในราคานี้เราไปตั้งอยูท่ีถนนท่ีอยูขาง

วัดสวางอารมณในราคา 600,000 บาท คือถนนพาณิชยบํารุงเราไดตั้งไวแลวในเอกสารแตมีเหตุผลไววา         

เงินงบประมาณท่ีอุดหนุนไมเพียงพอในการใชจาย จึงขอนําเรียนโดยตรงวาเราไมมีเงินจริงๆในปนั้น แตมาปนี้

งบประมาณ 61,000,000 บาท งบประมาณเราก็ยังไมเพียงพอในการดําเนินการ โดยเม่ือทุกกองงานไดตั้ง

งบประมาณเขามาแลวนั้นปรากฏวางบประมาณเราไดเกินมาท่ี 9,000,000 บาท เราตองเชิญผูอํานวยการ

ทุกกองงานเพ่ือท่ีจะหาโครงการเพ่ือท่ีจะตัดงบประมาณออกเพ่ือท่ีจะใหงบประมาณมันสมดุลระหวางรายรับ      

กับรายจาย โดยเรียงลําดับความสําคัญท่ีจะตัดออกไปทีละสวนเหตุผลท้ังหมดก็ตามนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายวิเชียร ศรีพันธบุตร : สมาชิกสภาเทศบาล 

  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน  เทาท่ีผมฟงจากทุกทางแลว

คิดวาบางทานนาจะเกิดความเขาใจผิดเรื่องโครงการท่ีทําถนนบางครั้งเงินงบประมาณท่ีนํามาทํานั้นก็มาจาก  

คนละสวนนะครับ อยางเชนปงบประมาณ 2563 ถนนไชยศรีนั้น ก็ยังติดท่ีหาผูรับเหมายังไมไดแคนั้นเอง      

แตเทศบัญญัติงบประมาณ 2564 นั้นจะยังไมมี ซ่ึงจะไดหรือไมไดผมก็ไมติดใจเพราะเปนบานของเรา

เหมือนกันอยางบานของผอ.กองชาง ทานก็ยังไมไดงบประมาณเลย ถาไดผมก็จะติดใจอยูแตทานก็ไมไดก็ไม

เปนไรนะครับ 

 เพราะอยางนอยไมวาจะไดไมไดเราก็เปนชุมชนเดียวกันเปนบานหลังเดียวกันเพียงแคเราอยูคนละหมูบาน

เทานั้นเอง แลวทานสมาชิกทุกทานไดสงสัยอะไรทานนายกก็ไดตอบขอซักถามไปหมดแลวทานสมาชิกก็คงจะ

ทราบทุกอยางแลวท่ีทานไดสงสัยนะครับ สุดทายก็อยากจะฝากทานคณะผูบริหารวาการตั้งงบประมาณ

รายจายนั้น ตอไปก็ชวยเกลี่ยงบประมาณใหท่ัวถึงดวยนะครับขอบคุณครับ 
 

นายสุนีย ศรีดาหลง : สมาชิกสภาเทศบาล 

  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมขอเพ่ิมเติมสักเล็กนอย

ครับวาท่ีทานนายกไดบอกวาชุมชนโนนสูงเปลือยนั้นไมมีท่ีจะพัฒนาแลวนั้น ทานลืมไปหรือเปลาครับวา ถนน

แอสฟสทติกท่ีไดมา 3 สายนั้นไมใชงบประมาณของเทศบาลนะครับ แตเปนงบประชารัฐท่ีผูใหญบานไดประชุม

กันแลวตกลงกันแลววามีความเดือดรอนจริงๆแตเราไมมีงบประมาณ แตเราไดงบตรงนี้มาทํานะครับ ถนนหนา

บานผมก็ใช ถนนกลางหมูบานก็ใช แลวก็ถนนบานผูใหญบานก็ใชอีก เพราะฉะนั้นแลวในวันนี้ไดมีการ

บันทึกเสียง บันทึกภาพตางๆแลวก็หามตัดออกนะครับท่ีทานนายกพูดไปท้ังหมด เพราะทานนายกบอกวา

งบประมาณ 800,000 บาทท่ีทานไดนําออกไปแลวไมมีแลว ผมจะเอาหนังสือตัวนี้ไปชี้แจงกับทางลูกบาน



๒๙ 
 
ท่ีวาผมไมติดตามงานท่ีทานนายกวาจะใหงบประมาณแลวก็มาตัดออกไปผมตองขออนุญาตหามตัดคําพูดตรงนี้

ออกนะครับ ขอบคุณครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอนําเรียนแบบนี้ครับวา 

ผมไมไดตัดงบประมาณในปนั้นออกแตมันไมมีเงินจริงๆเพราะเงินไมเขาเลยไมมีเงินจริงๆแลวจะเอาเงินท่ีไหน   

ไปทํา เลยตองขอชี้แจงแบบนี้ครับ เพราะชุมชนท่ีมีการพัฒนาหรือประชาชนมีความเดือดรอนนอยลงแลว         

ผมก็ตองเลือกท่ีมีความจําเปนจริงๆสวนทานจะเอาไปพูดกับชาวบานวาผมตัดงบประมาณออกก็เชิญ แลวผมจะ

กลับไปอธิบายใหชาวบานฟงใหมอีกครั้งเองวาถาเงินมันไมเขาเราก็ไมรูจะเอาเงินท่ีไหนไปทําเพราะมันไมใชเงิน

ในกระเปามันเปนเงินของสวนกลางท่ีเขาโอนมาให เปนงบอุดหนุน ปนี้ ก็ เชนเดียวกัน ปงบประมาณ           

พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณไว 61,200,000 บาท ผมก็รับรองวางบประมาณท่ีเขาไมถึง 53,000,000 

บาท แลวงบประมาณท่ีเสนอในท่ีประชุมสภาท่ีเปนเอกสารไวเราก็ไมรูจะเอาเงินท่ีไหนไปทําทานตองเห็นใจ

ผูบริหารดวยนะครับ ซ่ึงผมก็พยายามท่ีจะหางบประมาณมา เชน ถนนไสยราษฎรชวงวัดสวางอารมณ          

ของชุมชนโนนสูงเปลือย ก็ขอจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจํานวน 1,300,000 บาท หรือจะเปนถนนภูธร 2 

ขางสถานีตํารวจ ขางธนาคารออมสินก็หาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาให งบประมาณก็ 1,300,000 กวาๆ 

เหมือนกัน ซ่ึงปจจุบันกําลังดําเนินการอยูครับ สวนเงินงบประมาณประจําปนั้น ผมไมไดตัด เหมือนท่ีทานวาแต

ไมมีเงินเพราะเงินไมเขาแตก็ยังมีในแผนเหมือนเดิม ซ่ึงก็นําเรียนมาแลววางบประมาณท่ีแตละกองงานเสนอมา        

นั้น ก็เกินมา 9,000,000 บาทแลว เราก็ตองตัดให มันสมดุล ให เหลือเทากับงบประมาณรายรับ                

คือ 61,200,000 บาท ซ่ึงรายจายก็ตองเปน 61,200,000 บาท ดวย แตถาเงินจากสวนกลางไมเขา

โครงการก็จะตกไปเหมือนเดิมท่ีทานเห็นคือตัวเอกสารเทานั้นแตในความเปนจริงแลวมันก็ไมไดเปนไปตามนี้

ท้ังหมดนะครับจึงตองอธิบายวางบประมาณท่ีตั้งนั้นก็เปนสิ่งท่ีไมแนนอนเหมือนกัน ขอบคุณครับ 

 

ดาบตํารวจหาญ     ปานภูมิ : สมาชิกสภาเทศบาล 

  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอบคุณครับทานประธาน

ครับ ผมไดยินทานสุนีย ศรีดาหลง พูดมาก็นาเห็นใจ ผมอยากจะชี้ใหทานเห็นความสําคัญของชุมชนมวงแกว

ครับ ชุมชนมวงแกวนั้น ตั้งแตปงบประมาณ 2562 นั้นชุมชนมวงแกวไมเคยไดงบประมาณในการทําโครงการ

เลยนะครับ ถนนก็ไมไดพัฒนาเทาท่ีควร แตก็ตองขอขอบคุณทานผูบริหารท่ีทานยังใหความสําคัญทุกชุมชน

โดยเฉพาะชุมชนมวงแกวนั้น เปนชุมชนท่ีมีประชาชนเขามาอยูมากตามซอยตางๆขาราชการก็เขาไปอยูเยอะแต

ยังมิไดมีการพัฒนาเทาท่ีควร จึงอยากจะขอใหทานไดเห็นใจถึงชุมชนมวงแกวบางครับ ขอบคุณมากครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ ครับ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก

หรือไมครับ ไมมีแลวนะครับ เชนนั้นผมจะขอมติท่ีประชุมสภา  แหงนี้นะครับ   



๓๐ 
 
  - ทานสมาชิกสภาทานใดใหความเห็นชอบรับหลักการในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือครับ  เห็นชอบ........10..........เสียง  

ไมเห็นชอบ ........-......... เสียง งดออกเสียง.........1.........เสียง      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบจํานวน .........10.......เสียง  ไมเห็นชอบ .....-..... เสียง งดออกเสียง.......1....... เสียง  

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก  : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย               

  .- เปนอันวาท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ไดมีมติรับหลักการในรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 จํานวน.....10....เสียง ไมเห็นชอบ.....-......เสียง และงด

ออกเสียง......1.....เสียง เม่ือท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ข้ันตอนรับหลักการแลวตอไปเปนการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

             - เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ กระผมขอ

หารือกับท่ีประชุมวาสมควรแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีทาน และใหสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอ

รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติเปนรายคน พรอมกับผูรับรองจํานวน  2  ทาน ครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น :          รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                     - ผมขอเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  7  ทานครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

   -มีทานใดตองการเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมนะครับ 

  -สมาชิกทานใดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 7  ทาน โปรดยกมือครับ  

เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ.....-......เสียง และงดออกเสียง......1....เสียง 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 7  ทาน เห็นชอบ  10 เสียง  ไม

เห็นชอบ.....-......เสียง และงดออกเสียง......1....เสียง 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก :         ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตอไป ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ดําเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ         

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 พรอมท้ังผูรับรองจํานวน  2  ทานครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น :          รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอเสนอ ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ ครับ  

  - ผูรับรอง  1. นางกุศล  ภูม่ิงศรี  2. นางเปรมปรี  ฝุนแกว 

นายถนอม   ไตรเสนีย : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
  - ขอเสนอ  นางอรพิณ จันทรเสนา ครับ 
  - ผูรับรอง   1.นางเปรมปรี  ฝุนแกว  2.ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ 



๓๑ 
 
นายวิเชียร   ศรีพันธบุตร : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอเสนอ นายถนอม  ไตรเสนีย ครับ 

  - ผูรับรอง   1.ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ  2.นายสุนทร  นาใจเย็น  

นายสนัด   แกวอําไพ : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอเสนอ  นางกุศล  ภูม่ิงศรี  ครับ  

  - ผูรับรอง   1. นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร  2. นายสุนีย  ศรีดาหลง    

นางพชรมน     แกวพลนอย : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอเสนอ  นายสนัด  แกวอําไพ ครับ 

  - ผูรับรอง   1. นางเปรมปรี    ฝุนแกว  2. นายสุนีย  ศรีดาหลง 

นายสุนีย   ศรีดาหลง : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอเสนอ  นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร  ครับ 

  - ผูรับรอง   1. นางกุศล  ภูม่ิงศรี  2.นางพชรมน  แกวพลนอย 

นางอรพิณ   จันทรเสนา : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอเสนอ   นายสุนทร  นาใจเย็น  ครับ 

  - ผูรับรอง   1.นายถนอม  ไตรเสนีย  2.นายสุนีย  ศรีดาหลง 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - สมาชิกสภาดําเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พรอมท้ังผูรับรองครบตามจํานวนแลวนะครับ มีสมาชิกสภาทานใด

มีขอเสนอแนะอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ ถาไมมี ผมจะขอดําเนินการลงมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเปน

รายคนนะครับ ทานสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบให ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ ผูถูกเสนอชื่อลําดับท่ี ๑          

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4            

โปรดยกมือข้ึนครับ      

มติท่ีประชุม              เห็นชอบ..............10..............เสียง   

  - ทานสมาชิกสภาทานใด เห็นชอบให นางอรพิณ จันทรเสนา  ผูถูกเสนอชื่อลําดับท่ี 2            

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔           

โปรดยกมือข้ึนครับ     

 มติท่ีประชุม              เห็นชอบ..............10.............เสียง  



๓๒ 
 
  - ทานสมาชิกสภาทานใด เห็นชอบให นายถนอม  ไตรเสนีย  ผูถูกเสนอชื่อลําดับท่ี 3         

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4               

โปรดยกมือข้ึนครับ     

 มติท่ีประชุม              เห็นชอบ...............10...........เสียง   

- สมาชิ กสภ าท าน ใด เห็ น ชอบ ให  นาง กุศล   ภู ม่ิ งศ รี  ผู ถู ก เสนอชื่ อ ลํ าดั บ ท่ี  4                   

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                  

โปรดยกมือข้ึน     

 มติท่ีประชุม              เห็นชอบ.............10...............เสียง   

  - สมาชิกสภาท าน ใด เห็ นชอบให  นายสนั ด   แกว อําไพ  ผู ถู ก เสนอชื่ อลํ าดับ ท่ี  5                      

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                 

โปรดยกมือข้ึน     

 มติท่ีประชุม              เห็นชอบ.............10...............เสียง  

- ทานสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบให นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร  ผูถูกเสนอชื่อลําดับท่ี 6          

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              

โปรดยกมือข้ึน     

 มติท่ีประชุม              เห็นชอบ.............10................เสียง 

-ทานสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบให นายสุนทร  นาใจเย็น  ผูถูกเสนอชื่อลําดับท่ี 7 เปน

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือข้ึน     

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ.............๑๐..............เสียง   

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                     - เราก็ไดดําเนินการคัดเลือก และแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เสร็จเรียบรอยแลวนะครับ ในสวนของการแตงตั้งประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการก็ใหคณะกรรมการท้ังเจ็ดทาน ไดดําเนินการคัดเลือกกันตามท่ี

เห็นสมควรเลยนะครับ   

นายชัยญา ภูพานใบ : เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย     

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานนายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

กระผมนายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลขอชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554ขอ 45 วรรคสาม “ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา สาม

วาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา

ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น”   

 - ขอ 49“ญัตติรางขอบัญญัติ ท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลวถาจะตองสงให

คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ



๓๓ 
 
พิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ

แปรญัตติดวยวรรคสองภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่งผูบริหารทองถ่ิน

หรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ

โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผู

แปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ วรรคสาม การเสนอคําแปรญัตติ          

ใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย               

  - ขอเชิญทานสมาชิกสภา ไดเสนอกําหนดเวลาในการยื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปร

ญัตติครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น :          รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  

  - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสุนทร นาใจเย็น รองประธานสภาเทศบาล

ตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอกําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติ ระหวางวันท่ี 31  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3              

ถึงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ของแตละวัน 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย               

  - ทานสมาชิกสภาทานใดจะเสนอกําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติอีกหรือไมครับ ถาไมมี              

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบกําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติระหวางวันท่ี               

31  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 08.30 – 16.30 น. ถึงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 โปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบ......10.....เสียง ไมเห็นชอบ.......-......เสียง งดออกเสียง......1.......เสียง  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบกําหนดเวลาย่ืนคําแปรญัตติ ระหวางวันท่ี 31  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ถึงวันท่ี 3    

                  สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ของแตละวัน 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก  : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย          

  - ท่ีประชุมก็ไดกําหนดเวลายื่นแปรญัตติไปแลว ผมขอกําหนดนัดประชุมเพ่ือพิจารณา            

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  วาระท่ี ๒ ในวันท่ี  7 สิงหาคม  ๒๕๖3  

เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ชั้น 2 สําหรับแบบฟอรม  คําขอแปรญัตติ 

ขอรับไดท่ีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานกิจการสภาไดเลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  5 : เรื่องอ่ืนๆ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก  : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย          

  - ในวาระอ่ืนๆ มีทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญครับทานสมาชิก สนัด แกวอําไพ ครับ  



๓๔ 
 
นายสนัด แกวอําไพ  : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานนายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ขอฝากถึงคณะผูบริหารผานทานประธานสภาครับ เรื่องถนนหนทางท่ีชํารุด ผุกรอน ก็อยากใหทางเจาหนาท่ี    

ไดดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงซอมแซมถนนใหสามารถใชงานไดอยู เสมอ เพ่ือเปนการบรรเทา          

ความเดือดรอนของประชาชนในเขตเทศบาลของเราครับ ก็ขอฝากเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก  : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย          

  - ในวาระอ่ืนๆ มีทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ สําหรับการประชุมสภาในวันนี้ก็ได

ดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลวผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีใหเกียรติเขารวมประชุมในวันนี้ กระผมขอ

ปดการประชุมครับ  

 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

   

                          

 

                               

 

         

          (ลงชื่อ) ..................................................... ผูพิมพ 
                            (นางสาวชลลดา   ตาเมือง) 
                          เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
 
 
     (ลงชื่อ) ....................................................  ผูตรวจทาน 
                             (นางสาวศศิวรรณ   มีมาก) 
                                      หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 
 

             (ลงชื่อ) ................................................  ผูตรวจสอบ 
                              (นายชัยญา    ภูพานใบ) 
                              เลขานกุารสภาเทศบาล  
 



๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๑๖   
กุมภาพันธ   ๒๕๕๘   ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  
จํานวน  ๓  คน   ดังนี้ 
 
  ๑. ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร   กรรมการ 
  ๓. นายสนัด  แกวอําไพ   กรรมการ 
   

 ในการนี้  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดดําเนินการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.๒๕๖3  

เม่ือวันท่ี  30  กรกฎาคม  ๒๕๖3 เปนการถูกตองแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญ 

 

    ดาบตํารวจ        ประธานคณะกรรมการ 
              (หาญ     ปานภูมิ) 
                                     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการ  (ลงชื่อ)    กรรมการ 



๓๖ 
 
          (นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร)                 (นายสนัด  แกวอําไพ) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- สภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖3  เม่ือวันท่ี  30 กรกฎาคม   2563  ในคราวการประชุม
สภาเทศบาล สมัย.....................สมัยท่ี............เม่ือวันท่ี ........... เดือน.............................. พ.ศ. .................. แลว 
 
 
 

 (ลงชื่อ)     ผูรับรอง 
      (นายสุนทร     นาใจเย็น) 

      ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 
 

 

 

 






