
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี 2 ประจําป  พ.ศ.๒๕๖3    

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖3  เวลา  1๐.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  ช้ัน  ๒   

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

ผูมาประชุม 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมาย 

เหตุ 

1. นายสุนทร       นาใจเยน็ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สุนทร      นาใจเย็น  

2. นางอรพิน       จันทรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย อรพิน     จันทรเสนา  

3. นายสนัด         แกวอําไพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สนัด       แกวอําไพ  

4. นางเปรมปรี     ฝุนแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เปรมปรี    ฝุนแกว  

5. นายวิเชียร      ศรีพันธบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย วิเชียร   ศรีพันธบุตร  

6. ด.ต.หาญ        ปานภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย หาญ        ปานภูมิ  

7. นางกุศล         ภูม่ิงศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย กุศล        ภูม่ิงศรี  

8. นายถนอม      ไตรเสนีย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ถนอม     ไตรเสนีย  

9. นายสุนี         ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สุนี         ศรีดาหลง  

10. นางพชรมน    แกวพลนอย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย พชรมน    แกวพลนอย  

11. นายชัยญา     ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ชัยญา      ภูพานใบ  

 

ผูลาประชุม 

- ไมมี 

ผูไมมาประชุม 

- ไมมี 

 

 

 

ผูเขารวมประชุม 



๒ 
 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
หมาย 

เหตุ 

1. นายจรูญ        เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย จรูญ      เกลียวทอง  

2. นางศศิธร       งานดี รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ศศิธร       งานด ี  

3. นายสัมฤทธิ์     เหลาเพ็ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สัมฤทธิ์     เหลาเพ็ง  

4. นายแสงจันทร   สายธนู เลขานุการนายกเทศมนตรี แสงจันทร   สายธนู  

5. นายสุวิทย        วรยศ รองปลัดเทศบาล สุวิทย        วรยศ  

6. นางเยาวภา      ทานอย ผูอํานวยการกองคลัง เยาวภา      ทานอย  

7. นางกิตติยา       สลับศรี ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กิตติยา       สลับศรี  

8. นางจารุณี         โยเหลา ผูอํานวยการกองการศึกษา จารุณี         โยเหลา  

9. นางสาวศศิวรรณ   มีมาก หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ศศิวรรณ      มีมาก  

10. นางไปรยา       เกลียวทอง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ไปรยา      เกลียวทอง  

๑1. นายนิมิต         บุญรัตน ผูจัดการสถานธนานุบาล นิมิต         บุญรัตน  

๑2. นายชอบ         เฮาทา นักประชาสัมพันธ ชอบ          เฮาทา  

13. น.ส.ชลลดา       ตาเมือง เจาพนักงานธุรการ ชลลดา       ตาเมือง  

14. น.ส.นวลละออ    ชัยสงค ผูชวยเจาพนักงานธุรการ นวลละออ      ชัยสงค  

๑5. น.ส.พชรอร        พลบูรณ ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ พชรอร      พลบูรณ  

 

 

เริ่มประชุมเวลา   1๐.00   น. 

นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เพ่ือใหการประชุมเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม ผมจะอานคําสั่งจังหวัดหนองบัวลําภู 

เรื่องการแตงต้ังประธานสภาเทศบาล หลังจากนั้นจะไดเชิญประธานสภาจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุมตอไปครับ 

  - คําสั่งจังหวัดหนองบัวลําภู ท่ี 616/2563 เรื่อง แตงตั้งประธานสภาเทศบาลตําบล       

โนนสูงเปลือยแทนตําแหนงท่ีวาง ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 กําหนดใหผูวาราชการจังหวัด แตงตั้งประธานสภาเทศบาลคนหนึ่ง     

จากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภา และในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยสมัยสามัญท่ี 4 



๓ 
 
ประจําป พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2563  ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบให นายสุนทร  นาใจเย็น

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เปนประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยแทนตําแหนงท่ีวาง นั้น 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 15 วรรคสอง และคําสั่งจังหวัดหนองบัวลําภูท่ี 

3019/2562 ลงวันท่ี 20  ธันวาคม 2562 เรื่อง อํานาจหนาท่ีการปฏิบัติราชการท่ีผูวาราชการจังหวัด

หนองบัวลําภูมอบหมายใหนายอําเภอศรีบุญเรืองปฏิบัติราชการแทน ดังนั้นจึง แตงตั้ง นายสุนทร  นาใจเย็น 

เปนประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู แทนตําแหนงท่ีวาง ท้ังนี้

ตั้งแตวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป สั่ง ณ วันท่ี  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 ลงชื่อ           

นายสุภโชค  พนาลิกุล นายอําเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 

  - ก็เปนอันวา เราไดประธานสภาท่ีถูกตองตามกฎหมายแลวนะครับ ตอไปก็จะเปนเรื่องของ

การประชุมสภาเทศบาล บัดนี้ก็ไดเวลาอันสมควรแลว ก็ขอเชิญประธานสภาเทศบาล ทานสุนทร  นาใจเย็น ได

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี และ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี 2

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3  สมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุม       

ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  - เรื่องท่ี ๑ การแตงตั้งประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ก็ไดดําเนินการแตงตั้ง

ประธานสภาเทศบาลเปนท่ีเรียบรอยแลวนะครับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีสงใหทุกทานนะครับ 

  - เรื่องท่ี 2 ขอเชิญทุกทานรวมพิธีเปดตลาดนัดประชารัฐออมสินสรางไทย ในวันท่ี 1 

ธันวาคม  2563 เวลา 14.00 น.เปนตนไป ณ ลานจอดรถหนาตลาดโตรุง เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ครับ 

  - เรื่องท่ี 3 ผูจัดการสถานธนานุบาลจะยายไปดํารงตําแหนง ณ ท่ีแหงใหม ในสวนของ

รายละเอียด จะใหผูจัดการสถานธนานุบาลไดแจงในลําดับตอไปนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

  - ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีแลวไมมีนะครับ 

ลําดับตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทูถาม นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทูถาม   (ถามี) 

  - ระเบียบวาระท่ี ๓ ไมมี ขอไปท่ีระเบียบวาระท่ี ๔ นะครับ  

 



๔ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ระเบียบวาระท่ี 4 นี้ มีขอพิจารณาท้ังสิ้นดังนี้ครับ 

๔.๑ เลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

4.2 ญัตติท่ี 17/2563 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือ

ครุภัณฑงานบานงานครัว (เครื่องตัดหญา) งบประมาณ 9,500 บาท    (สํานักปลัดเทศบาล)

4.3 ญัตติท่ี 18/2563 ญัตติ ขอใหสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย พิจารณาคัดเลือก

ตัวแทนเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

4.4ญัตติท่ี 19/2563 ญัตติ ขอใหสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย คัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาล เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

4.5 ญัตติท่ี 20/2563 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร(คอมพิวเตอร) งบประมาณ 23,000 บาท (กองคลัง) 

4.6 ญัตติท่ี 21/2563 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือ

ครุภัณฑสนาม (เต็นท) งบประมาณ 440,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

- ในระเบียบวาระนี้ จะขอพิจารณาไปทีละเรื่องนะครับ เริ่มจากการเลือกรองประธานสภา

เทศบาล กอนท่ีจะดําเนินการคัดเลือก ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงขอระเบียบ กฎหมายครับ 

นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

(แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดย

อนุโลม กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหสภาทองถ่ินใดมีรองประธานสภาทองถ่ิน

ไดมากกวาหนึ่งคน ใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน       

ในลําดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี 

  - ขอ 8   วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก

สภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้นตองมีสมาชิก

สภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ี

เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล

ของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละ  หนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภา

ทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุด    เปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีได

คะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก

เฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

   

 



๕ 
 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 

  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ใหประธานท่ีประชุมดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลง

กันเสียกอนวาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผู

จับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจํานวนเทากับจํานวนผูไดรับ

คะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนรองประธานสภาทองถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น

เขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนรองประธานสภาทองถ่ิน” 

  - เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนนี้แลว ประธานสภาเทศบาลก็จะไดรายงานการประชุม        

การคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาล ไปยังผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ภายใน 7 วัน เพ่ือใหผูวาราชการ

จังหวัดไดแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกเปนรองประธานสภาเทศบาลครับ  

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลครับ ลําดับตอไปก็ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอ

ชื่อผูท่ีทานเห็นวาสมควรไดรับการคัดเลือกใหเปนรองประธานสภาเทศบาลครับ เชิญทานถนอม ไตรเสนียครับ 

นายถนอม ไตรเสนีย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายถนอม  ไตรเสนีย  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อดาบตํารวจหาญ  

ปานภูมิ เปนรองประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานถนอม  ไตรเสนียครับ ขอผูรับรองจํานวน  2  ทานดวยครับ 

นายสนัด แกวอําไพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผม นายสนัด  แกวอําไพ 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ เปนรองประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายวิเชียร ศรีพันธบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผม นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร

สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ เปนรองประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไมครับ ไมมีแลวนะครับ สรุปวา       

ทานดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ ไดรับการคัดเลือกใหเปนรองประธานสภาเทศบาลนะครับ เชิญทานเลขานุการ

สภาเทศบาล แจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของครับ 

 

 



๖ 
 
นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

(แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554)  ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือ

เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ให ถือวาผูนั้นไดรับ

เลือก 

มติท่ีประชุม   :   ผูไดรับการคัดเลือกเปนรองประธานสภาเทศบาล คือ ดาบตํารวจหาญ   ปานภูมิ  
  ผูรับรองคนท่ี 1   นายสนัด     แกวอําไพ 

  ผูรับรองคนท่ี 2   นายวิเชียร   ศรีพันธบุตร 

              

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- ตอไปเปนการพิจารณาญัตติท่ี 1 (ญัตติท่ี 17/2563) ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจายเปนรายการใหม งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว (เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง) 

จํานวน 1 เครื่องๆละ จํานวน 9,500  บาท รวมงบประมาณ 9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)  เชิญ

ทานเลขานุการสภาไดชี้แจงขอระเบียบครับ เชิญครับ 

นายชัยญา          ภูพานใบ  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ 27 ความวา “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

- เนื่องดวยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง     

สวนทองถ่ินพ.ศ.2563 มีผลบังคับใช วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จึงไดยกเลิกระเบียบเดิม และใช
ระเบียบใหม คือ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย    เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย        

- ตามท่ีทานเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายไปแลวนั้น ขอเชิญ        
ทานนายก เสนอญัตติครับ   

นายจรูญ          เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุม       
ทุกทานครับ กอนท่ีจะเสนอญัตติ ผมขอแสดงความยินดีกับทานดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ ท่ีไดรับความ

ไววางใจจากสมาชิกสภาเทศบาล เลือกเปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยครับดวย ขาพเจา 
นายจรูญ เกลียวทอง ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติ โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจาย
เปนรายการใหม งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป 



๗ 
 
งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว (เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง) จํานวน 1 
เครื่องๆละ จํานวน 9,500  บาท รวมงบประมาณ 9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)  

- หลักการ  ดวย สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย มีความประสงคจะซ้ือครุภัณฑงานบาน

งานครัว (เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง) เพ่ือใชในการปฏิบัติงานภายในเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เพ่ือใหมี                  
ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญาใชงานอยางเพียงพอในการตัดหญา และดูแลสวนหยอมภายใน             
สํานักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป           
งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว (เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง)           
จํานวน 1 เครื่องๆละ จํานวน 9,500  บาท รวมงบประมาณ 9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)             

ท้ังนี้เปนราคาท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป         
งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 9,500 บาท (เกาพัน  
หารอยบาทถวน)  

           -เหตุผล   เพ่ือใหการปฏิบัติ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 

4 ขอ 27 ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  นายจรูญ  เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

- เนื่องดวยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ินพ.ศ.2563 มีผลบังคับใช วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จึงไดยกเลิกระเบียบเดิม และใช

ระเบียบใหม คือ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย    เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด          

มีขอสงสัย ซักถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว (เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง)       
ไดโปรดยกมือข้ึนครับ  เห็นชอบอนุมัติจํานวน...9.....เสียง ไมเห็นชอบจํานวน.....-...เสียง  งดออกเสียงจํานวน

......1.....เสียง 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือตั้งจาย   

เปนรายการใหม ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว (เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง) ไดโปรดยกมือข้ึนครับ  

เห็นชอบอนุมัตจิํานวน...9.....เสียง ไมเห็นชอบจํานวน.....-...เสียง  งดออกเสียงจํานวน......1.....เสียง 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- ตอไปเปนญัตติท่ี 2 (ญัตติท่ี 18/2563) ญัตติขอใหสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย

พิจารณาคัดเลือกตัวแทนเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เชิญทานเลขานุการสภาไดชี้แจงขอกฎระเบียบ

ครับ เชิญครับ 
 



๘ 
 
นายชัยญา          ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี     

ไดชี้แจงญัตติดังกลาวเชิญครับ 

 

นายจรูญ          เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายจรูญ   เกลียวทอง 
นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขอใหสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยพิจารณาคัดเลือก

ตัวแทนเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 
  - ดวยขาพเจา นายจรูญ เกลียวทอง ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอ
ญัตติใหสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
จํานวน  1  ทาน เพ่ือแทนตําแหนงท่ีวางลง เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- หลักการ เนื่องจากนายไพบูลย แฝงเมืองคุก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย     

เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดลาออกจากการเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล            
โนนสูงเปลือย ทําใหตองพนจากตําแหนงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยดวย 

ดังนั้น เพ่ือใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย มีจํานวนครบและเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ จึงขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจาก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย จํานวน 1 ทาน  เพ่ือแทนตําแหนงท่ีวางลง เปนคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
- เหตุผล  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. 2561 จึงเรียนมาเพ่ือขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เพ่ือพิจารณา

ตอไป นายจรูญ   เกลียวทอง  นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม

หรือเสนอรายชื่อ เชิญครับ เชิญทานสุนี  ศรีดาหลง ครับ 

นายสุนี  ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนาย

สุนี  ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอทานส.ท.อรพิน  จันทรเสนา เปนกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล

โนนสูงเปลือย ครับ  ขอผูรับรองจํานวน  2  ทานครับ  

ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 



๙ 
 
  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ         

ผม ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง ทานส.ท. อรพิน จันทรเสนา เปนกรรมการ

พัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ครับ 

นางกุศล  ภูม่ิงศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ            

ดิฉันนางกุศล  ภูม่ิงศรี  สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง ทานส.ท. อรพิน จันทรเสนา เปนกรรมการพัฒนา

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย คะ 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณครับ มีทานใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไมครับ ไมมีแลวนะครับ มติท่ีประชุม

เปนอันวา เห็นชอบใหทาน ส.ท.อรพิน จันทรเสนา เปนกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยนะครับ 

มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบใหส.ท.อรพิน จันทรเสนา เปนกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  ผูรับรองคนท่ี 1 ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  ผูรับรองคนท่ี 2 นางกุศล   ภูม่ิงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
  - ลําดับตอไปเปนการพิจารณาญัตติท่ี 3 (ญัตติท่ี 19/2563) ญัตติ ขอใหสภาเทศบาลตําบล

โนนสูงเปลือย มอบหมายสมาชิกสภา เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กอนท่ีทานนายกจะเสนอญัตติ 

เชิญทานเลขานุการสภาไดชี้แจงขอกฎระเบียบครับ เชิญครับ 

นายชัยญา          ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพ่ือ

สนับสนนุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ

พ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 เปนตนไป เวนแตขอ 8 ใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

  - ขอ 12 ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย (3) สมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายสมาชิกสภาจํานวนสองคนเปน

กรรมการ 

  - กรณีท่ีกรรมการตามขอ 12 (3) พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการคัดเลือก

กรรมการประเภทเดียวกันแทน ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง ตามประกาศสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 และใหผูไดรับคัดเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลือของ 

กรรมการซ่ึงตนแทน ยกเวนกรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึง 90 วัน 

จะไมดําเนินการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลงนั้นก็ได และใหคณะกรรมการกองทุน

ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 

 

นายจรูญ          เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 



๑๐ 
 
  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายจรูญ   เกลียวทอง 

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติ ขอใหสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย มอบหมายสมาชิก

สภา เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

  - หลักการ ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ท่ี 631/2557 

ลงวันท่ี 1 ตุลาคม  2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

โดยกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ ท่ีมาจากการคัดเลือก ตามขอ 8 วรรคหนึ่ง (2) (4) (5) (6) และ (7) 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 ครบวาระอยูในตําแหนง 4 ป ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ 

วันท่ี 13 กันยายน 2561 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป เวนแตขอ 8 

ใหบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ขอ 12 ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ประกอบดวย (3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายสมาชิก

สภาจํานวนสองคนเปนกรรมการ ซ่ึงกรณีท่ีกรรมการตามขอ 12 (3) พนจากตําแหนงกอนครบวาระให

ดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 และใหผูไดรับคัดเลือกอยูในตําแหนงเทากับ

วาระท่ีเหลือของ กรรมการซ่ึงตนแทน ยกเวนกรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

เหลืออยูไมถึง 90 วัน จะไมดําเนินการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลงนั้นก็ได และให

คณะกรรมการกองทุนประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู นั้น เนื่องจาก รายนาม นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก 

ตําแหนง ประธานสภาเทศบาล ไดพนจากตําแหนง จึงทําใหสภาพการเปนคณะกรรมการกองทุนฯสิ้นสุดลง

เชนกัน 

  - เหตุผล ดังนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

จึงขอความอนุเคราะหสภาเทศบาลฯ มอบหมายสมาชิกสภา จํานวน 1 คน เปนกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแทนสมาชิกสภาคนท่ีสิ้นสภาพไปแลวเพ่ือใหดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯเปนไปอยาง

ถูกตองตามหลักเกณฑตอไป  

  -ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทสาบลตําบลโนนสูงเปลือย เพ่ือโปรดพิจารณาตอไป 

ขอแสดงความนับถือ  นายบังอร  บุญครอง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อ 

พรอมผูรับรองไดเลยนะครับ 

   

  

นายสุนี  ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 



๑๑ 
 
  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนาย

สุนี ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอทานส.ท.เปรมปรี ฝุนแกว เปนกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ครับ ขอผูรับรองจาํนวน  2 ทานครับ  

นางอรพิน จันทรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ         

ดิฉันนางอรพิน  จันทรเสนา สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง ทานส.ท. เปรมปรี  ฝุนแกว เปนกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ คะ 

นางพชรมน แกวพลนอย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ            

ดิฉัน นางพชรมน แกวพลนอย สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง ทานส.ท. เปรมปรี  ฝุนแกว เปนกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ คะ 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณครับ มีทานใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไมครับ ไมมีแลวนะครับ มติท่ีประชุม

เปนอันวา เห็นชอบมอบหมายใหทานส.ท. เปรมปรี  ฝุนแกว เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับ 

มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบมอบหมายให ส.ท. เปรมปรี  ฝุนแกว เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

ผูรับรองคนท่ี 1 นางอรพิน   จันทรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  ผูรับรองคนท่ี 2 นางพชรมน   แกวพลนอย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขณะนี้ก็เปนเวลา  ๑๒.๐๐ น. แลว ผมขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกอน      

และเชิญประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี  4 ตอ ในเวลา  ๑๓.๓๐  น. ครับ  ขอพักการประชุมครับ 

พักการประชุม  เวลา   1๒.๐0   น. 

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

เริ่มการประชุมตอ  เวลา   1๓.๓0   น. 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอดําเนินการประชุมตอเลยนะครับ ลําดับตอไปเปน

การพิจารณาญัตติท่ี 4 (ญัตติท่ี 20/2563) ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 

เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงญัตตินี้ นายกเทศมนตรีจะแกไขญัตตินะครับ      

กอนท่ีทานนายกจะเสนอญัตติ เชิญทานเลขานุการสภาไดชี้แจงขอกฎระเบียบครับ เชิญครับ  

นายชัยญา          ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 



๑๒ 
 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

- เนื่องดวยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง     

สวนทองถ่ินพ.ศ.2563 มีผลบังคับใช วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จึงไดยกเลิกระเบียบเดิม และใช
ระเบียบใหม คือ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย    เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี     

ไดชี้แจงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม              

เชิญครับ 

นายจรูญ          เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายจรูญ   เกลียวทอง 

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖4 

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

  - หลักการ ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย มีความประสงคจะขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใชใน

งานพัสดุและทรัพยสิน เพ่ือบันทึกและจัดทําทะเบียนทรัพยสินในระบบ e-Laas และงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ  

เนื่องจากคอมพิวเตอรตัวเดิมมีอายุการใชงานมานานและสเปคไมรองรับกับงานท่ีปฏิบัติ 

- เหตุผล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          

พ.ศ. 2541  หมวด 4  ขอ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

- เนื่องดวยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ินพ.ศ.2563 มีผลบังคับใช วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จึงไดยกเลิกระเบียบเดิม และใช
ระเบียบใหม คือ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  ในการโอนเงินงบประมาณ
รายจาย  ดังนี้   เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม   

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  All in one  สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1 เครื่อง  จํานวน  
23,000  บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถวน)  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 



๑๓ 
 

- มีหนวยประมลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 care) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา  1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได
ในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน  1  หนวย 

- หนวยประมลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา  6  MB 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวาดังนี้ 
1.) มีหนวยประมลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถใน

การใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
2.) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 

1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา  1  ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา  3  

ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080) 
- สามารถใชงาน “Wi-Fi (IEEE 802.1 1b, g, n, ac) และ Bluetooth 

โดยโอนลดจาก   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  หมวดคาใชสอยและ

วัสดุ ประเภทคาวัสดุ ขอเพ่ิมเติมขอความเปนคาวัสดุสํานักงานนะครับ งบประมาณตั้งไว  180,000 บาท 
คงเหลือกอนโอน  180,000  บาท โอนลด จํานวน  23,000  บาท  (สองหม่ืนสามพันบาทถวน)     

    - จึงเรียนมาเพ่ือนําเสนอสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป นายบังอร  บุญครอง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาทานใดมีขอสงสัย ซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาทานใด เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖4 

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร ไดโปรดยกมือข้ึนครับ  เห็นชอบอนุมัติจํานวน.....9.....เสียง 

ไมเหน็ชอบจํานวน......-.....เสียง  งดออกเสียงจํานวน.......1......เสียง 

มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือตั้งจายเปน     

รายการใหม เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร ไดโปรดยกมือข้ึนครับ  เห็นชอบอนุมัติจํานวน.....9....เสียง ไม

เห็นชอบจํานวน.....-.....เสียง  งดออกเสียงจํานวน.......1....เสียง   



๑๔ 
 
นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
  - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติสุดทาย คือญัตติท่ี 5 (ญัตติท่ี 21/2563) ญัตติขออนุมัติโอน

งบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือเต็นทขนาดใหญ กอนท่ีทานนายกจะเสนอญัตติ เชิญทาน

เลขานุการสภาไดชี้แจง  ขอกฎระเบียบครับ เชิญครับ 

นายชัยญา          ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ

ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายไปแลว ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี     

ไดชี้แจงญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือเต็นทขนาดใหญ เชิญครับ 

 

นายจรูญ          เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายจรูญ  เกลียวทอง 

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสนาม ขอแกไขจากครุภัณฑสนามเปนครุภัณฑอ่ืนนะครับ (เต็นทขนาดใหญ) 

จํานวน  20  หลัง รวมเปนเงิน  440,000 บาท  (สี่แสนสี่หม่ืนบาทถวน) (คุณลักษณะตามแบบท่ีเทศบาล

กําหนด) ซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขครั้งท่ี 1 หนา 1 ลําดับ 1  

  - หลักการ เนื่องจากครุภัณฑอ่ืน (เต็นทขนาดใหญ) ท่ีเทศบาลฯใชงานอยูในปจจุบันไดชํารุด

เสียหายตามกาลเวลาและไมสามารถใชงานไดตามปกติ รวมท้ังมีจํานวนการใชงานไมเพียงพอสําหรับการใช

งานและอํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน 

  ดังนั้น เพ่ือใหมีครุภัณฑอ่ืน (เต็นทขนาดใหญ) สําหรับการใชงาน และอํานวยความสะดวก  

ในการใหบริการประชาชนไดอยางเพียงพอ สํานักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายเปน

รายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอ่ืน        

(เต็นทขนาดใหญ) จํานวน  20 หลัง รวมเปนเงิน 440,000 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนบาทถวน) (คุณลักษณะตาม

แบบท่ีเทศบาลกําหนด) ซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขครั้งท่ี 1 หนา 1      

ลําดับ 1 (ท้ังนี้เปนราคาท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือ - จัดจาง 

ตามราคาทองตลาดในปจจุบันโดยประหยัด) โดยโอนลดจาก 

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือให

ไดมาซ่ึงบริการ จํานวนเงิน 40,000  บาท (สี่หม่ืนบาทถวน)    

 2.แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคาใชสอย ประเภท

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวนเงิน 110,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน)  
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3. แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคาใชสอย 

ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน  200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน หมวดคา  

ใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง) จํานวนเงิน 90,000  บาท (เกาหม่ืนบาทถวน) 

  - เหตุผล เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

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

ความวา การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 - เนื่องดวยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง     

สวนทองถ่ินพ.ศ.2563 มีผลบังคับใช วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จึงไดยกเลิกระเบียบเดิม และใช
ระเบียบใหม คือ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
   จึงเรียนมาเพ่ือขอไดโปรดนําเสนอตอสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เพ่ือพิจารณาตอไป    

นายบังอร  บญุครอง รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาทานใดมีขอสงสัย ซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไมครับ  เชิญทาน ส.ท. ถนอม ไตรเสนีย ครับ 

นายถนอม ไตรเสนีย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายถนอน ไตรเสนีย ขอเรียนถาม

ไปยังคณะผูบริหาร ในเรื่องของเต็นทท่ีขออนุมัติจัดซ้ือนั้นมันไมมีแบบแปลน แตทางเทศบาลจัดซ้ือจัดหาดวย

กรณีท่ีทางชางของเราออกแบบเองใชหรือไม แลวทางชางไดดําเนินการออกแบบเต็นทแลวหรือยัง ขอสอบถาม

เพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุนี  ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายสุนี  ศรีดาหลง ครบั ถาพูดถึง

เรื่องเต็นทเพ่ือบริการประชาชนนั้น จริงๆแลว โครงการประชารัฐทางชุมชนก็ไดดําเนินการจัดซ้ือเต็นทประจํา

ชุมชนครบเกือบทุกแหงแลว ซ่ึงผมก็ไมไดติดใจตรงนั้นหรอกครับ แตผมติดใจตรงท่ีวา เม่ือป พ.ศ. 2563    

เม่ือคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ทางผูบริหารไดเคยขออนุมัติจัดซ้ือเต็นทเชนเดียวกันในวงเงิน

งบประมาณ 500,000 บาท รวมครั้งนี้อีกก็ประมาณ เกาแสนกวาบาทเลยนะครับ ฝากทางทานผูบริหาร    

ไดชี้แจงขอเท็จจริงดวยครับ  ขอบคุณครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ครับ ผมขอชี้แจงใหทราบวาเต็นทท่ีขอ

อนุมัติจัดซ้ือ มีขนาด 4 x 8 เมตร และในสวนท่ีทานสุนีไดสอบถามเก่ียวกับงบประมาณนั้น ขอเรียนวา ใน
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีเคยไดขออนุมัติจัดซ้ือเต็นทไปแลว ปรากฏวาไมมีงบประมาณในการจัดซ้ือ จึงทํา

ใหญัตติท่ีเคยขออนุมัติจัดซ้ือเต็นทนั้นตองพับไป และในครั้งนี้ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือในงบประมาณ 440,000 บาท 

เนื่องดวยงบประมาณท่ีจะบริหารจัดการการจัดซ้ือเต็นทมีจํากัด จึงขออนุมัติในวงเงินงบประมาณเทานี้ครับ   

ผมก็ขอนําเรียนเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- มีทานใดจะสอบถาม เสนอแนะอะไรอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาทานใด เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖4 

เพ่ือจัดซ้ือเต็นทขนาดใหญ ไดโปรดยกมือข้ึนครับ เห็นชอบอนุมัติจํานวน......2......เสียง ไมเห็นชอบจํานวน  

......6.....เสียง งดออกเสียงจํานวน......2.......เสียง 

มติท่ีประชุม   :   ไมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖4 จํานวน.....6.....เสียง                 

เห็นชอบจํานวน......2.....เสียง  งดออกเสียง.......2.....เสียง   

 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ กอนอ่ืนก็ขอเชิญผูจัดการสถานธนานุบาลไดกลาวอะไร   สัก

เล็กนอยตอท่ีประชุมกอนท่ีจะยายไปดํารงตําแหนง ณ ท่ีแหงใหมครับ เชิญครับ 

นายนิมิต บุญรัตน  ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุม      

ทุกทานครับ  ผม นายนิมิต  บุญรัตน ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ครับ ตั้งแตผมมา

ดํารงตําแหนงท่ีนี่จากวันแรกจนถึงวันนี้ก็เปนเวลาประมาณ 3 ป ก็ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหการตอนรับและดูแล 

เปนอยางดี ทําใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น ผมก็ขอกราบลาทุกทานเพ่ือจะยายไปทํางานใกลบาน ดูแลพอ

แม คําสั่งก็แจงมาดวนๆ ผมเองก็ไมทันไดตั้งตัว ก็จะยายไปปฏิบัติหนาท่ีท่ีเทศบาลเมืองหลังสวน อําเภอ      

หลังสวน จังหวัดชุมพร ทานใดท่ีผานไปทางนั้นก็แจงไดนะครับ จะตอนรับและดูแลอยางเต็มท่ีครับ ขอบคุณ

มากๆครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เชิญทานนายกเทศมนตรี ไดกลาวอะไรสักเล็กนอยถึงผูจัดการสถานธนานุบาลครับ 

 

นายจรูญ เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ ทานผูจัดการก็มาอยูกับ

เราหลายปอยูเหมือนกัน ตัวผมเองก็พ่ึงทราบเรื่องวันนี้พรอมกับทุกๆทานนะครับวาผูจัดการทานจะยาย ถาพูด

ในเรื่องของการทํางาน ทานก็เปนคนซ่ือตรง ปฏิบัติตามหนาท่ีอยางไมบกพรอง  ใหความรวมมือกับเทศบาล
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เปนอยางดี ผมก็ดีใจกับทานท่ีจะไดยายกลับไปใกลบาน ไปอยูกับครอบครัว ก็ขอใหทานและครอบครัวเดินทาง

โดยสวัสดิภาพครับ 

  - ขออนุญาตประชาสัมพันธเพ่ิมเติมเรื่องตลาดนัดประชารัฐตอจากท่ีทานประธานสภาไดแจง

ไวนะครับ ตลาดนัดประชารัฐท่ีจัดข้ึนบริเวณตลาดโตรุงนั้น เปนงบประมาณคนละสวนกันกับท่ีทางธนาคาร

ออมสินไดมาทําเอ็มโอยูกับทางเทศบาลของเราเม่ือครั้งกอน ซ่ึงตลาดนัดท่ีจัดข้ึนนี้ เปนงบประมาณจากทาน   

จีระศักดิ์ บุญประคม ท่ีไดอนุเคราะหมา แลวใหทางเทศบาลเชิญชวนพอคา แมคา หาสินคามาจําหนาย เชิญ

ชวนประชาชนมารวมจับจายใชสอย ซ่ึงจะมีพิธีเปดในวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ก็ขอเชิญทุกทานรวมพิธีเปด

โครงการดวยกันนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ ขอเชิญตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล กลาวอะไรถึง

ผูจัดการสถานธนานุบาลครับ เชิญครับ 

นายสนัด แกวอําไพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียน ทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสนัด  แกวอําไพ ก็ขอแสดง

ความยินดีกับทานผูจัดการสถานธนานุบาล ท่ีจะไดยายกลับภูมิลําเนา  ก็ขอใหทานและครอบครัวเดินทางดวย

ความปลอดภัย และเจริญในหนาท่ีการงานยิ่งๆข้ึนไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานส.ท. สนัด แกวอําไพครับ  เชิญทาน ส.ท. วิเชียร ครับ 

นายวิเชียร ศรีพันธบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียน ทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายวิเชียร  ศรีพันธบุตร           

ขอสอบถามไปยังผูบริหาร เก่ียวกับถนนวัฒนธรรมยาวไปถึงถนนสอนรวมมิตร เราจะดําเนินการอยางไร 

เม่ือไหรครับ ขอบคุณครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ก็ขอเรียนวา เนื่องจากชวงนี้ เปนไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณก็

จะยังไมมีเขามาเพ่ือดําเนินการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานนะครับ ถามีงบประมาณเขามาเพียงพอ ก็จะได

ดําเนินกอสรางเปนลําดับตอไปครับ ขอบคุณครับ 

 

 

 

นางไปรยา เกลียวทอง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

  - เรียน ทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉัน

ไปรยา  เกลียวทอง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธโครงการตลาดนัดประชารัฐ

ตอจากทานนายกเทศมนตรีนะคะ ทางเราไดเตรียมสถานท่ี จัดเตรียมเต็นทไวสําหรับใหผูสนใจมารวมซ้ือ-ขาย



๑๘ 
 
สินคา เปาหมายตั้งไวประมาณ  60  รานคา แตตอนนี้มีขอมูลอยูประมาณ 30  รานคา ก็ขอเชิญชวนผูท่ีสนใจ

มารวมโครงการเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจกันคะ ขอบคุณคะ  

นายสุนี  ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- เรียน ทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมสุนี  

ศรีดาหลง ขอฝากไปยังผูบริหารนะครับ ถนนสอนรวมมิตร สะพานมอ ถึงท่ีวาการอําเภอศรีบุญเรือง ผมไม

แนใจวาโครงการปรับปรุงถนนท่ีทําข้ึน ซ่ึงดําเนินการเสร็จเรียบรอย อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

หรือเปลา ซ่ึงทางผมก็ไดรับการรองเรียนมาวา ถนนท่ีกอสรางเสร็จแลว มีฝุน เศษดิน เศษหิน ซ่ึงดูแลว          

ไมสะอาดสมกับถนนท่ีสรางใหม ก็อยากฝากไปยังผูบริหารวา อยากใหใชรถน้ําฉีดลางทําความสะอาดบริเวณ

ถนนครับ ขอบคุณครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานท่ีไดเสนอแนะ แนะนําเรื่องตางๆ เพ่ือพัฒนาเทศบาลของเราใหดียิ่งๆข้ึนไป

ครับ มีทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ ไมมีแลวนะครับ 

  -  สําหรับการประชุมสภาในวันนี้ ก็ไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว กระผมตอง
ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหเกียรติเขารวมประชุมในวันนี้ กระผมขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุม   เวลา.....15.50.......น. 

           (ลงชื่อ)                               ผูพิมพ 

                     (นางสาวชลลดา     ตาเมือง) 

         เจาพนักงานธุรการ  

  

      (ลงชื่อ)                             ผูตรวจทาน     

             (นางสาวศศิวรรณ  มีมาก) 

                                                                     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

             

                                                            (ลงชื่อ)                               ผูตรวจสอบ 

                                         (นายชัยญา    ภูพานใบ)  

                                                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 
 
 
 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๑๖   
กุมภาพันธ   ๒๕๕๘   ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล โนนสูงเปลือย  
จํานวน  ๓  คน   ดังนี้ 



๑๙ 
 
 
  ๑. ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร   กรรมการ 
  ๓. นายสนัด  แกวอําไพ   กรรมการ 
   

 ในการนี้  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดดําเนินการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี 2 ประจาํป พ.ศ.๒๕๖3   

เม่ือวันท่ี  30  พฤศจิกายน  ๒๕๖3   เปนการถูกตองแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญ 

 

    ดาบตํารวจ        ประธานคณะกรรมการ 
         (หาญ            ปานภูมิ) 
          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
 
 

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

 

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- สภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ  สมัย
ท่ี ๔ ครั้งท่ี 2 ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖3  เม่ือวันท่ี  30  พฤศจิกายน   2563  ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี............ครั้งท่ี...........เม่ือวันท่ี…..............เดือน.......................................พ.ศ...........................
แลว 

 

 

            (ลงชื่อ)                                ผูรับรอง 
                                                                    (นายสุนทร     นาใจเย็น) 
                                                        ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
 

 






