
๑ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒   ประจําป  ๒๕๖๓    

วันท่ี    ๒๘   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา 1๐.๐๐  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. นายบังอร       บุญครอง รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย บังอร         บุญครอง  

3. นายแสงจันทร   สายธนู เลขานุการนายกเทศมนตรี แสงจันทร     สายธน ู  

4. นายสุวิทย        วรยศ รองปลัดเทศบาล สุวิทย          วรยศ  

5. นางเยาวภา      ทานอย ผูอํานวยการกองคลัง เยาวภา       ทานอย  

6. นายพิรพล       สุขสําราญ ผูอํานวยการกองชาง พิรพล        สุขสําราญ  

7. นายภูรินท       ศรีสนิท ผูอํานวยการกองการศึกษา ภูรินท         ศรีสนิท  

8. นางไปรยา       เกลียวทอง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ไปรยา       เกลียวทอง  

9. นายกัมพล สาสูงเนิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน กัมพล      สาสูงเนิน  

10. นางสาวชลลดา   ตาเมือง เจาพนักงานธุรการ ชลลดา        ตาเมือง  

11. นายนิมิต         บุญรัตน ผูจัดการสถานธนานุบาล นิมิต           บุญรัตน  

1๒. น.ส.ภชัชธิดา      โสดา นักวิชาการศึกษา ภัชชธิดา        โสดา  

1๓. น.ส.จินรัตนดา  ศาสนสุพินธ เจาพนักงานพัสดุ  จินรัตนดา  ศาสนสุพินธ  

1๔. น.ส.สุกัญญา    สงฆบุตดี เจาพนักงานจัดเก็บรายได สุกัญญา       สงฆบุตดี  

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

1๖. น.ส.นวลละออ    ชัยสงค ผูชวยเจาพนักงานธุรการ นวลละออ       ชัยสงค  

1๕. น.ส.กัลยกร        บุทศรี ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กัลยกร           บุทศร ี  

1๖. น.ส.ศุภักษร        สุขใจ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ศุภักษร          สุขใจ  

 

เริ่มประชุมเวลา   1๐.00   น. 



๓ 
 
  เม่ือครบองคประชุมแลว นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย    

กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี ้

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  -เรียน สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน ในวันนี้ก็เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ.

๒๕๖๓ เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุมและดําเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  : เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  - เรื่องท่ี ๑ ก็ขอแจงใหทราบในสวนของเรื่องโครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตยครับ เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนบองไฟแสนเปนพ้ืนท่ีสาธารณะรวมท้ังประชาชนมาใชบริการใน

การพักผอนหยอนใจและใชเปนท่ีออกกําลังกายทุกวัน ดังนั้น ผูบริหารทองถ่ินจึงเห็นความสําคัญและความ

ปลอดภัยของประชาชนท่ีมาใชบริการในพ้ืนท่ีดังกลาวขางตน จึงมีความประสงคจะดําเนินการใหมีโครงการ

จัดซ้ือพรอมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in solar street-light) 

ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07010014 จํานวน  80  ตน  บริเวณเข่ือนบองไฟแสน และดวยงบประมาณ

ของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยมีอยางจํากัดและไมเพียงพอตอการจัดซ้ือโคมไฟตามโครงการดังกลาวขางตน

ได เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย จึงไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด

หนองบัวลําภู จํานวน  5,600,000 บาท (หาลานหกแสนบาทถวน) เพ่ือจัดซ้ือโคมไฟดังกลาว จึงแจงมา

เพ่ือใหทุกทานไดทราบครับ 

  - เรื่องท่ี ๒ เนื่องดวยเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย มีขาราชการมาบรรจุใหม จํานวน ๓ ทาน 

ผมก็จะขอแนะนําตัวเปนรายบุคคลใหทุกทานไดทราบกันนะครับ ทานท่ี ๑ นางสาวจินรัตนดา   ศาสนสุพินธ

ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ ทานท่ี ๒ นางสาวสุกัญญา  สงฆบุตดี ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทานท่ี ๓ 

นางสาวภัชชธิดา  โสดา ตําแหนง นักวชิาการศึกษา ครับ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

   - ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๑  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี  ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๖๓  หากทานใดประสงคจะแกไขถอยคําขอความใดๆ 

โปรดยกมือข้ึนครับ  เชิญ หัวหนาไปรยา   เกลียวทอง ครับ 

นางไปรยา เกลียวทอง : หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

  - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันขอแกไขในสวน

ของสําเนารายงานการประชุมคะ หนาท่ี ๒ ผูเขารวมประชุม ลําดับท่ี ๗ ชื่อ สกุล นายภูรินท  ศรีสนิท        

แตลายมือชื่อเปนสมพงษ   ศรีสนิท ลําดับท่ี ๑๒ ชื่อ สกุล กับลายมือชื่อไมตรงกัน สุดทายลําดับท่ี ๑๔ และ 

๑๕ ลายมือชื่อมีคําวา น.ส. ก็ขอใหแกไขใหถูกตองดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 



๔ 
 
  - ขอบคุณมากครับ  มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไมครับ ถาไมมี กระผมจะขอมติท่ี

ประชุมนะครับ  ทานสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๑ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี  ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๖๓  โปรดยกมือข้ึนครับ  เห็นชอบรับรอง......๑๐.....

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

มติท่ีประชุม   มติเปนเอกฉันท   รับรอง........๑๐........เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  : เรื่อง กระทูถาม  (ถามี) 

  - ระเบียบวาระท่ี ๓ ไมมี ผมขอไปท่ีระเบียบวาระท่ี ๔ เลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี   4  : เรื่อง ท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

  - ในระเบียบวาระท่ี ๔ นี้ มีญัตติจํานวน  ๔  ญัตติ ดังนี้ 

 ๑. ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม จัดซ้ือ

ครุภัณฑสํานักงาน (เต็นท) งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

 ๒. ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม จัดซ้ือ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) งบประมาณ  ๘,๐๐๐  บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

 ๓. ญัตติขออนุมัติเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข

และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๔. ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม      

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางศูนยรักษาความปลอดภัย (เข่ือนบองไฟแสน) งบประมาณ  

๑๔๔,๐๐๐  บาท  

  - การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ จะพิจารณาไปทีละเรื่องนะครับ เริ่มจากญัตติท่ี ๑ ญัตต ิ

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือครุภัณฑ

สํานักงาน (เต็นท) งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท (สํานักปลัดเทศบาล) กอนท่ีทานนายกเทศมนตรีจะ

เสนอญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเก่ียวกับขอระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

 

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  หมวด ๔  การโอนและการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความวา “ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด 

คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ” 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี

ไดเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ครับ 

 



๕ 
 
นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจรูญ  

เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

  - หลักการ เนื่องจากครุภัณฑสํานักงาน (เต็นท) ท่ีเทศบาลใชงานอยูในปจจุบันไดชํารุด

เสียหายตามกาลเวลา ไมสามารถใชงานไดตามปกติและมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับการใชงาน และอํานวย

ความสะดวกในการบริการประชาชน ดังนั้น เพ่ือใหมีครุภัณฑสํานักงาน (เต็นท) สําหรับการใชงานและอํานวย

ความสะดวกในการบริการประชาชนอยางเพียงพอ สํานักปลัด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปน

รายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (เต็นท) 

งบประมาณจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) (ท้ังนี้เปนราคาท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือ/จัดจาง ตามราคาตามทองตลาดในปจจุบันโดยประหยัด) โดยโอนลดจาก 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน

อุดหนุน (อุดหนุนเอกชน) จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท (หาแสนบาทถวน) 

  -เหตุผล  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔

ขอ ๒๗   ความวา “ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ” 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายจรูญ   เกลียวทอง  นายกเทศมนตรี

ตําบลโนนสูงเปลือย 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น ทานสมาชิกสภาทานใดประสงค        

จะอภิปรายญัตติ โปรดยกมือข้ึนครับ  เชิญทาน ส.ท.สนัด  แกวอําไพ ครับ 

 

นายสนัด แกวอําไพ : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายสนัด  

แกวอําไพ ครับ ตามท่ีคณะผูบริหารไดเสนอญัตติไปแลวนั้น ผมก็มีความคิดเห็นวา ก็เปนสิ่งท่ีจําเปน เราก็เปน

หนวยงานท่ีอยูในตัวอําเภอดวย หนวยงานอ่ืนๆ รวมถึงประชาชน ก็มาหยิบยืมขอความอนุเคราะหอยูบอยๆ ก็

อยากใหคํานึงถึงการเก็บบํารุงรักษา ทําอยางไรจะใหเต็นทท่ีเราไดมา อยูกับเราในสภาพดี นานท่ีสุด ก็อยาก

ฝากตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานส.ท. สนัด แกวอําไพครับ เชิญทานส.ท.วิเชียร    ศรีพันธบุตร ครับ 

 

นายวิเชียร ศรีพันธบุตร : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนาย

วิเชียร ศรีพันธบุตร ครับ ผมมีความกังวลในเรื่องของงบประมาณ เพราะดูแลวเปนจํานวนเงินท่ีมากอยู อยาก
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ใหคณะผูบริหารเล็งเห็นถึงความลําบาก ความเดือดรอนของประชาชนดวย ถนนหลายสายก็ยังตองการพัฒนา

ครับ ในเรื่องของเต็นท ผมก็ขอฝากในเรื่องของการดูแล การเก็บรักษา ขอใหไดประโยชนในระยะยาวครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานส.ท.วิเชียร   ศรีพันธบุตร ครับ เชิญทานส.ท.หาญ   ปานภูมิ ครับ 

ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ  : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผม      

ดาบตํารวจหาญ   ปานภูมิ  ครับ เรื่องเต็นทของเทศบาลเรานั้น ผมก็เห็นวาไมเพียงพอตอการใชงานจริงๆครับ 

ผมก็อยากทราบวาในจํานวนเงิน 500,000 บาทนั้น จะสามารถจัดซ้ือไดก่ีหลัง และมีขนาดเทาไหรครับ 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ ครับ มีทานใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมี

แลว ผมก็ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ตอบขอซักถามครับ 

 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กอนอ่ืนผมขอชี้แจง

กอนนะครับวาปจจุบันนี้เต็นทท่ีสามารถใชงานไดมีเพียง 7 หลัง ซ่ึงท่ีผานมาเทศบาลยังไมเคยขออนุมัติจัดซ้ือ

เต็นทเลยนะครับ มีเพียงขออนุมัติซอมแซมโครงเหล็ก ผาใบ ซ่ึงเต็นทท่ีเรามีไมเพียงพอตอการใหบริการ

ประชาชนและจัดกิจกรรมตางๆจริงๆ จึงจําเปนตองขออนุมัติจากทางสภาเพ่ือจัดซ้ือเต็นทดังกลาวครับ         

ซ่ึงจํานวนเงินท่ีขออนุมัติมานี้ จะสามารถซ้ือเต็นทไดอยูประมาณ 20 หลัง และมีขนาดมาตรฐาน 4 x 8 เมตร 

สูง 2.30 เมตร ในสวนของการดูแลรักษา ก็จะใหประชาชนหรือหนวยงานท่ีจะยืมเต็นทนั้น มาลงทะเบียน   

ขอยืมครุภัณฑกับทางสํานักปลัดกอน แลวก็จะกําชับพนักงานใหจัดเก็บดูแล รักษาความสะอาดอยางดีครับ 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมี ผมจะ

ขอมติท่ีประชุมสภานะครับ ทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน (เต็นท) โปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบจํานวน...10...เสียง 

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

มติท่ีประชุม   มติเปนเอกฉันท เห็นชอบอนุมัติจํานวน    10     เสียง 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ญัตติท่ี ๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจาย

เปนรายการใหม จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ) งบประมาณ  ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถวน) กอนท่ีทานนายกเทศมนตรีจะเสนอญัตติ ขอเชิญ

เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเก่ียวกับขอระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

 

นายชัยญา ภูพานใบ : เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
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  - 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 ” 

 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี

ไดเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ครับ 

 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายจรูญ  
เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

  - หลักการ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนท่ีสุด ท่ี ลต(นภ) 0002/  
ว2 ลงวันท่ี 2  มกราคม  2563 เรื่อง การเตรียมความพรอมในการจัดการเลือกตั้งทองถ่ิน โดยใหมีการเตรียม
ความพรอมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาหรือผูบริหารทองถ่ินท่ีจะมีข้ึน ดวยการจัดต้ังศูนยประสานงานเลือกตั้ง
เพ่ือประสานงานและจัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้น เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการจัดตั้งศูนยประสานงานเลือกตั้งอยางเพียงพอ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
(เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ) งบประมาณ  ๘,๐๐๐  บาท (แปดพันบาท
ถวน) ท้ังนี้เปนราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา) งบประมาณจํานวน  8,000 บาท (แปดพันบาทถวน) 

  -เหตุผล  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔
ขอ ๒๗   ความวา “ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ” 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายจรูญ   เกลียวทอง  นายกเทศมนตรี
ตําบลโนนสูงเปลือย  
 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

    - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย เสนอญัตติไปแลวนั้น  มีทานใดสงสัยหรือ
อภิปรายหรือไมครับ  โปรดยกมือข้ึนครับ ไมมีทานใดจะสอบถามนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ 
ทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 



๘ 
 
จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ) โปรดยกมือ
ข้ึนครับ เห็นชอบจํานวน...10...เสียง ไมเห็นชอบจํานวน......-......เสียง  งดออกเสยีง......-......เสียง 

มติท่ีประชุม   มติเปนเอกฉันท เห็นชอบอนุมัติจํานวน    10     เสียง 
 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขณะนี้เวลาก็ลวงมาใกลจะถึง ๑๒.๐๐  น. แลว แตวาระการประชุมยังไมเสร็จสิ้น กระผม

ขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกอน และกลับมาประชุมตอในชวงบาย เวลา  ๑๓.๓๐ น. ครับ ขอพัก

การประชุมครับ 

พักการประชุมเวลา  ๑๑.๕๕ น. 

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

เริ่มการประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เม่ือสภาครบองคประชุมแลว กระผมขอเริ่มการประชุมครับ ลําดับตอไปเปนการพิจารณา

ญัตติท่ี ๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัติเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือ

ปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ กอนจะใหนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง        

ขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

นายชัยญา ภูพานใบ : เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา กระผมนายชัยญา   ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจง

ระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ ครับ 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มาตรา 60 เทศบาล        

มีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมายในกรณี ดังตอไปนี้ (2) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติให

เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 38 วรรค 9 และขอ 

39 ครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เชิญทานนายกเทศมนตรี เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาลครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  -เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ กระผมนายจรูญ  เกลียวทอง  

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติตอท่ีสภา เก่ียวกับเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้   

  - หลักการ เพ่ือใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว 

  - เหตุผล การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมวใหเหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนท่ี   



๙ 
 
ในชุมชน จะสามารถปองกันไมใหเกิดปญหาเดือดรอนรําคาญจากสุนัขและแมว เพ่ือประโยชนในการรักษา

สภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และสามารถปองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบา

หรือโรคระบาดท่ีเกิดจากสุนัขและแมว สมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว จึงตรา  

เทศบัญญัตินี้ ดังนั้น จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย พิจารณาอนุมัติตอไป จึงเรียนมาเพ่ือ

โปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายจรูญ   เกลียวทอง  นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ ตามท่ีนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติรางเทศบัญญัติ

เก่ียวกับสุนัขและแมว ในระเบียบกําหนดวาใหพิจารณารางขอญัตติเปน 3 วาระ อยากใหทานสมาชิกไดเสนอ

ความคิดเห็นวาจะพิจารณา 3 วาระในคราวเดียว หรือจะพิจารณาไปเปนวาระ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) การพิจารณาสามวาระ      

รวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุม

จะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสอง

นั้น ให ท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอความคิดเห็นครับ เชิญครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น : รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผม

นายสุนทร   นาใจเย็น  รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ผมขอเสนอใหพิจารณา 3 วาระในคราว

เดียวครับ ขอบคุณครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานรองประธานสภาฯครับ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีทานใด

เสนอเพ่ิมเติม และเห็นดวยกับทานรองประธานสภาฯ ผมขอผูรับรอง 2 ทาน ครับ 

  - ผูรับรอง 2 ทาน คือ 1. ทาน ส.ท. สนัด  แกวอําไพ 2. ทาน ส.ท.ถนอม  ไตรเสนีย นะครับ 

ผมขอมติท่ีประชุมนะครบั สมาชิกสภาทานใด เห็นชอบใหพิจารณาญัตติ 3 วาระในคราวเดียว โปรดยกมือข้ึน

ครับ  เห็นชอบจํานวน......10.....เสียง  ไมเห็นชอบจํานวน......-.....เสียง  งดออกเสียงจํานวน......-.....เสียง   

มติท่ีประชุม  มติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหพิจารณาญัตติท้ัง  3 วาระในคราวเดียว  จํานวน.....10.....เสียง  

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

  - ลําดับตอไป ผมขอเขาสูวาระท่ี 1 วาระข้ันรับหลักการ ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบล

โนนสูงเปลือยไดเสนอญัตติขออนุมัติเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม ไมมีทานใด



๑๐ 
 
ประสงคจะอภิปรายนะครบั ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับหลักการ

โปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบจํานวน.....10.....เสียง ไมเห็นชอบจํานวน......-.....เสียง  งดออกเสียง......-.....เสียง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการจํานวน.....10.....เสียง ไมเห็นชอบจํานวน......-.....เสียง  งดออกเสียง

......-.....เสียง 

- ตอไปเปนวาระท่ีสอง การแปรญัตตินะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะแปร

ญัตติหรือไม  ไมมีทานใดประสงคจะแปรญัตตินะครับ ลําดับตอไปผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ทาน

ใดเห็นชอบอนุมัติเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 

 

และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบจํานวน....10....เสียง ไมเห็นชอบจํานวน......-.......

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

มติท่ีประชุม  มติเปนเอกฉันท เห็นชอบจํานวน....10...เสียง  ไมเห็นชอบจํานวน....-.....เสียง  งดออกเสียง

จํานวน........-.......เสียง   

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตอไปเปนญัตติท่ี 4 ญัตติสุดทายแลวนะครับ คือ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางศูนย

รักษาความปลอดภัย (เข่ือนบองไฟแสน) งบประมาณ  ๑๔๔,๐๐๐ บาท กอนท่ีทานนายกเทศมนตรีจะเสนอ

ญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเก่ียวกับขอระเบียบ 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 เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม โครงการกอสรางศูนยรักษาความ



๑๑ 
 
ปลอดภัย (เข่ือนบองไฟแสน) เพ่ืออํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใหประชาชนท่ีมาใชบริการ
สวนสาธารณะเข่ือนบองไฟแสนอยางปลอดภัย 

-เหตุผล  เพ่ืออํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใหประชาชนท่ีมาใชบริการ
สวนสาธารณะเข่ือนบองไฟแสนอยางปลอดภัย และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. 
๒๕๔๓ หมวด ๔ขอ ๒๗   ความวา “ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน ” 

  ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ในการโอนงบประมาณ
รายจายดังนี้ เพ่ือ ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางศูนย
รักษาความปลอดภัย (เข่ือนบองไฟแสน) รายละเอียด ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร งบประมาณ  
144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันบาทถวน) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยกําหนด 
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ โดยนํามาจากแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 1 โดย 

โอนลดจาก 1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  
งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะอ่ืนๆ โครงการ
สืบสานประเพณีบุญผะเหวดฟงเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณตั้งไวจํานวน 50,000 บาท    
(หาหม่ืนบาทถวน) คงเหลือกอนโอน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) โอนลดจํานวน 50,000 บาท       
(หาหม่ืนบาทถวน) 2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย              
คาบํารุงรักษาซอมแซม งบประมาณตั้งไว 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) คงเหลือกอนโอน
จํานวน  123,207.70 บาท  (หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันสองรอยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค) โอนลดจํานวน 
94,000  บาท (เกาหม่ืนสี่ พันบาทถวน) จึงเรียนมาเพ่ือนําเสนอสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย            
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ขอแสดงความนับถือ นายจรูญ   เกลียวทอง  นายกเทศมนตรีตําบล   
โนนสูงเปลือย  

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

    - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ครับ  มีทานใดสงสัยหรือตองการอภิปรายหรือไมครับ ไมมี
ทานใดจะสอบถามนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางศูนย
รักษาความปลอดภัย (เข่ือนบองไฟแสน) งบประมาณ  ๑๔๔,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบจํานวน
......10.......เสียง ไมเห็นชอบจํานวน........-.......เสียง  งดออกเสียง........-........เสียง 

มติท่ีประชุม  มติเปนเอกฉันท เห็นชอบจํานวน....10...เสียง  ไมเห็นชอบจํานวน....-.....เสียง  งดออกเสียง

จํานวน........-.......เสียง   

ระเบียบวาระท่ี   5  : เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี) 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆนะครับ สมาชิกสภาทานใดประสงคจะเสนอแนะ หรือสอบถาม

เชิญไดเลยนะครับ  เชิญทาน ส.ท. สุนี   ศรีดาหลง ครับ 



๑๒ 
 
นายสุนี  ศรีดาหลง : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย

สุนี  ศรีดาหลง ครับ ก็ขอฝากถึงคณะผูบริหารนะครับ บริเวณดานทิศเหนือของ บ.ข.ส. เปนหลุมลึก ถาฝนตก

น้ําจะทวม  อีกจุดหนึ่งคือหนา จ. รุงเรือง ตรงสามแยก ถนนตางระดับและเปนหลุมลึก เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง

ท้ังสองจุด ฝากผูบริหารดูแลดวยนะครับ 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทาน ส.ท. สุนี  ศรีดาหลง ครับ มีทานใดอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญทานส.ท.

ถนอม   ไตรเสนีย ครับ 

นายถนอม ไตรเสนีย : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย

ถนอม   ไตรเสนีย ครับ ขอฝากถึงคณะผูบริหารมอบหมายภารกิจใหเจาหนาท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคลอง

ระบายน้ํา ไดตรวจสอบ ดูแล บริเวณคลองระบายน้ําบานมวงแกว ถนน 2 สาย ยังไมมีคลองระบายน้ําครับ 

สายท่ี 1 ถนนสุขอํานวยไปถึงเมืองใหมพัฒนา สายท่ี 2 ถนนสุขอํานวยไปถึงเจริญเมืองครับ ขอบคุณครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทาน ส.ท. ถนอม  ไตรเสนียครับ เชิญทานรองประธานสุนทร   นาใจเย็น ครับ 

 นายสุนทร นาใจเย็น : รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนาย

สุนทร   นาใจเย็น รองประธานสภาครับ ในฐานะท่ีผมอยูใกลกับตลาดสดเทศบาลของเรา ผมก็ขอรายงานผล

การดําเนินการซอมแซมตลาดสด ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จแลว และมีความเรียบรอย สวยงาม ยิ่งกวาเดิมครับ แต

ปญหาหนึ่งท่ียังแกไขไมไดก็คือความไมเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดวางสิ่งของตางๆของแมคา ยังไงก็ขอฝาก

ผูบริหารชวยแกไขปญหาในจุดนี้ดวยครับ อีกจุดหนึ่งคือถนนทิพยทอง เลยศาลากลางหมูบานสันติสุขไป ถนนมี

สภาพเปนหลุมเปนบอ รวมถึงตนไมบริเวณนั้นก็แตกก่ิงกานไปเยอะมาก ฝากทางกองชางชวยตรวจสอบดูแล

ดวยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานรองประธานสภา ทานสุนทร  นาใจเย็นครับ เชิญทานส.ท.สนัด แกวอําไพ 

ครับ 

นายสนัด แกวอําไพ : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายสนัด  

แกวอําไพ ครับ เทาท่ีผมไดไปสํารวจ ไปใชบริการสวนสาธารณะเข่ือนบองไฟแสนนะครับ  หองน้ําสาธารณะ

ของเราก็ไดดําเนินการเสร็จแลว สําหรับผมก็รูสึกวามีความสวยงาม ทันสมัย นาใชบริการนะครับ แตมีจุดหนึ่งท่ี

อยากจะฝากใหแกไขคือ บริเวณหองน้ําชาย ท่ีมีไวสําหรับถายเบา มันไมมีฉาก หรือกําแพง มาบัง มาก้ันไว รูสึก



๑๓ 
 
วามันโลงแจงเกินไป นอกจากนั้นยังมีกลุมคนท่ีมักงาย มาขีดเขียนขอความตางๆ ไมรักษาความสะอาด ผมก็

หวงในจุดนี้ ทําอยางไรเราถึงจะจัดการกับปญหานี้ได สวนเรื่องท่ีสองก็คือ เรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

เทศบาล ปจจุบันก็มีเด็กในความปกครองดูแลเปนจํานวนมาก ประกอบกับบอยครั้งคุณครูก็มีกิจกรรมตางๆให

นักเรียนทํา ทําใหเด็กๆตองเจอกับอากาศราน อากาศไมคอยถายเท ผมก็อยากผลักดันใหมีการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศใหกับเด็กนักเรียน เพ่ือใหลูกหลานมีอากาศถายเท เย็นสบาย มีบรรยากาศท่ีดีในการศึกษา

หาความรู ก็ขอฝากผูบริหารดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานส.ท.สนัด แกวอําไพครับ มีทานใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญ

หัวหนาไปรยา  เกลียวทอง ครับ 

นางไปรยา เกลียวทอง : หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

   - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทานคะ ดิฉันไปรยา เกลียวทอง หัวหนาฝาย

บริหารงานสาธารณสุข ในนามของกองสาธารณสุขฯก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาท่ีชวยสะทอนปญหาในเรื่อง

ของตลาด ปญหาท่ีเราไดแกไขก็คลี่คลายไปแลวหลายเรื่อง สวนปญหาใหมก็มีเพ่ิมเขามาทุกวันนะคะ ในสวน

ของแมคา ก็ถือวาใหความรวมมือมากข้ึนกวาแตกอน เม่ือกอนก็จะมีปญหาดานการจัดการเรื่องขยะ  ตอนนี้ก็

บริหารจัดการได เพราะแมคาแจงความประสงคจะใหเปนตลาดปลอดถัง ก็เลยสงผลใหไมมีขยะลนเหมือน

เม่ือกอน ในสวนของปญหารายบุคคล ทางเราก็จะลงไปดําเนินการเจรจาทําความเขาใจกอน ถาไมสามารถ  

ตกลงกันได ก็จําเปนตองมีการบังคับดวยกฎ ระเบียบ ก็ขอฝากทางสมาชิกสภาดวยนะคะ ตามท่ีทานไดลงพ้ืนท่ี 

ใกลชิดกับประชาชน หากพบเห็นปญหาก็สามารถโทรแจงประสานไดนะคะ เพ่ือท่ีทางเราจะไดลงไปพูดคุย ทํา

ความเขาใจคะ ขอบคุณคะ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณหัวหนาไปรยา  เกลียวทอง ครับ  เชิญทาน ส.ท. วิเชียร  ศรีพันธบุตร ครับ 

นายวิเชียร ศรีพันธบุตร : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนาย

วิเชียร ศรีพันธบุตร ครับ ผมอยากสอบถามเก่ียวกับศูนยรักษาความปลอดภัยครับ ถาหากเราสรางเสร็จแลว

จะใหเจาหนาท่ีไปประจําอยูตลอดท้ังวันเลยหรือไมครับ เรื่องท่ีสอง ถนนสายบานแมสมบูรณ สายทางบานแม

ทุม ไมทราบวามีงบประมาณหรือไม อยางไรแลวขอฝากทางผูบริหารเพ่ือพิจารณาดําเนินการดวยนะครับ 

ขอบคุณครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทาน ส.ท. วิเชียร ศรีพันธบุตร ครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีตอบขอซักถามครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานประธานสภาครับ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน กระผมนายจรูญ  เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ก็ขอตอบคําถามของทาน 



๑๔ 
 
ส.ท.ถนอม ไตรเสนียกอนนะครับ ถนนสายท่ี 1 สุขอํานวยไปถึงเมืองใหมพัฒนา สายท่ี 2 ถนนสุขอํานวยไปถึง

เจริญเมือง ยังไมมีงบประมาณนะครับ อยางไรก็ตามขอใหทานสมาชิกสภาไดเสนอโครงการท่ีทานเล็งเห็นวา

จําเปน เรงดวนไดนะครับ เพ่ือท่ีทางคณะผูบริหารจะไดเสนอเปนญัตติและตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ

ประจําป พ.ศ. 2564 ครับ เรื่องตอมาคือหองน้ําสวนสาธารณะเข่ือนบองไฟแสน ก็ขอเรียนวา ทางเรามี

นโยบายวาจะปรับปรุงโดยการปลูกตนไมรอบๆบริเวณหองน้ํารวมถึงรอบๆบริเวณพระบรมฉายาลักษณ เพ่ือให

เกิดความสวยงามและเปนสัดสวนมากข้ึนครับ ในสวนของการจัดเวรยามศูนยรักษาความปลอดภัย ก็จะให

เจาหนาท่ีอยูประจําในชวงเวลาตั้งแต 18.00 น. – 05.00 น. และเบื้องตนทางผมก็ไดประสานกับทางผูกํากับ

สถานีตํารวจอําเภอศรีบุญเรือง ในการขอตูแดง เพ่ือใหทางเจาหนาท่ีตํารวจไดมาตรวจตราดวยอีกแรงหนึ่งครับ 

เรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทางผมก็เห็นดวยเชนเดียวกันกับทางสมาชิกสภาครับ ก็จะมอบหมายใหเจาหนาท่ี

จัดทําญัตติเพ่ือเสนอตอสภาในคราวหนาคือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ก็ขอความกรุณาทางสภาไดพิจารณาดวย

ครับ  ในสวนของถนนสายบานแมทุมท่ีทางทานวิเชียรไดสอบถามมานั้น ขอเรียนวา มีบรรจุในแผนและจะ

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครับ สุดทายขอรายงานผลประกอบการของสถานธนานุบาลครับ ใน

หวงเดือนกุมภาพันธ มีกําไรอยูท่ี 411,215.75 บาท เดือนมีนาคมมีกําไรอยูท่ี 381,130.00 บาท เดือน

เมษายน มีกําไรอยู ท่ี  386,310.50  บาท สต็อกรับจํานําถึงวันท่ี 25  พฤษภาคม  2563 อยู ท่ี 

38,698,800 บาท (สามสิบแปดลานหกแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) คงเหลือเงินใชหมุนเวียนรับ

จํานํา 34,440,899.99 บาท ( สามสิบสี่ลานสี่แสนสี่หม่ืนแปดรอยเกาสิบเกาบาทเกาสิบเกาสตางค) ครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดตอบขอซักถามอยางละเอียดครบถวนครับ ไมมีทานใด

เพ่ิมเติมแลวนะครับ การประชุมสภาในวันนี้ ก็ไดดําเนินการตามระเบียบวาระอยางครบถวนแลว กระผม

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหเกียรติเขารวมประชุมในวันนี้ กระผมขอปดการประชุมครับ 

 

เลิกประชุม เวลา  15.00  น. 

 

                                                                              (ลงชื่อ)                              ผูพิมพ 

                                                                  (นางสาวชลลดา     ตาเมือง) 

                                                                   เจาพนักงานธุรการ 

 

                                                                             (ลงชื่อ)                               ผูตรวจทาน 

                                                                  (นายสุวิทย      วรยศ) 

                                                                   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

                                                                  หวัหนาสํานักปลัด 

 

                                                                             (ลงชื่อ)                               ผูตรวจสอบ 



๑๕ 
 

                                                                  (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 
   

 ในการนี้  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดดําเนินการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3     

เม่ือวันท่ี  ๒8  พฤษภาคม   ๒๕๖3   เปนการถูกตองแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญ 

 

   ดาบตํารวจ        ประธานคณะกรรมการ 
                 (หาญ               ปานภูมิ) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
 
 

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

 

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- สภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖3  เม่ือวันท่ี  ๒8  พฤษภาคม   2563  ในคราวการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี..........ครั้งท่ี...........เม่ือวันท่ี…..........เดือน..............................พ.ศ.....................แลว 



๑๖ 
 
 

               (ลงชื่อ)                                ผูรับรอง 
                                                                    (นายไพบูลย      แฝงเมืองคุก) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
 

 

    

 

     
 






