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  รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 

วันท่ี  ๒7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาดชั้น ๒ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐น. เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐น.  
************************************ 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยสุริยันต์ มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สุริยันต์ มุ่งแสง  
๒ นำยประดิษฐ์ วันนิจ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ประดิษฐ์ วันนิจ  
๓ นำยกอง พรมลำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ กอง พรมลา  
๔ นำยสุวำท แหล้ป้อง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ สุวาท แหล้ป้อง  
๕ นำยประสำท หงส์วงษ์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ ประสาท หงส์วงษ์  
๖ นำยทองแดง อสุรินทร์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ ทองแดง อสุรินทร์  
๗ นำยสังข์ทอง ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ สังข์ทอง ดีทอง  
๘ นำยอดุลย์ สิมมี สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ อดุลย์ สิมมี  
๙ นำยสุวรรณ จันทร์เกตุ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ สุวรรณ จันทร์เกตุ  

๑๐ นำยทอง พลโยธำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ ทอง พลโยธา  
๑๑ นำยประพิศ พลเขต สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ ประพิศ พลเขต  
๑๒ นำยไสว เกตมำลำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ ไสว เกตมาลา  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยอุดมศักดิ์ นำอุดม นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด   ไปรำชกำร 
๒ นำยธงชัย วันนิจ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ธงชัย วันนิจ  
3 นำยค ำพอง        สุวรรณบล รองนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ค าพอง สุวรรณบล  
4 นำยประสำท พำน้อย รองนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ประสาท พาน้อย  
5 ส.ต.ท.ศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ส.ต.ท.ศราวุธ เชื้อไพบูลย์  
6 ส.ต.อ.คมสินธ์ุ ประสมพืช รองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ส.ต.อ.คมสินธ์ุ ประสมพืช  
7 นำยชำญชัย วีรปัญญำนนท์ หัวหน้ำส ำนักปลัด ชาญชัย วีรปัญญานนท์  
8 นำยสมเด็จ   มุ่งวิชำ ผอ.กองสำธำรณสุข สมเด็จ มุ่งวิชา  
9 นำงพวงพยอม อุดชำ ผอ.กองคลัง พวงพยอม อุดชา  

10 นำงสำวชุติมำ กอผจญ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรเกษตร ชุติมา  กอผจญ  
11 นำยอมรเทพ  โทธรรมพำด หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน อมรเทพ โทธรรมพาด  
12 นำงอำริสษำ ปริปุณณะ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร อาริสษา ปริปุณณะ  
13 นำยอำนันต์ มีไกรรำช นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน อานันต์ มีไกรราช  
14 นำงสำวชลธิดำ ศิริบุตร นักพัฒนำชุมชน ชลธิดา ศิริบุตร  
15 นำงวรนุด มุ่งวิชำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข วรนุด มุ่งวิชา  
16 จ่ำเอกคุณำกร ภักดีแขก จพง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรภัย ปง. จ่าเอกคุณากร ภักดีแขก  
17 น.ส.เกษรำภรณ์ ค ำภำพันธ์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร เกษราภรณ์ ค าภาพันธ์  
18 น.ส.อรัญญำ โนรี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง อรัญญา โนรี  
19 นำยสมพงศ์ กว้ำงขวำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน สมพงศ์ กว้างขวาง  
20 น.ส.ดวงจันทร์ วันนิจ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ดวงจันทร์ วันนิจ  
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สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำนวันน้ีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดสมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 
๑  ประจ ำปี ๒๕๖2 วันที่ ๒7  ธันวำคม ๒๕๖2 เวลำ ๐๙.๐๐น.  ณ ห้องประชุมเทศบำล
ต ำบลโนนสะอำด บัดน้ี ถึงเวลำประชุมแล้วขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำประจ ำที่ ตรวจนับ
องค์ประชุมปรำกฏ ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลอยู่ในต ำแหน่ง ๑๒ คน  
เข้ำร่วมประชุม ๑๒  คน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญทำ่นประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนน
สะอำด เปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดสมัยสำมญัสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 เพื่อให้
เป็นไปตำมระเบียบต่อไป ขอเรียนเชิญครบั 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  
- วันน้ีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครัง้ที่ ๑ ประจ ำป ี
พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุม ดังต่อไปนี ้

 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมท่ีทราบ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- สวัสดีครับ คณะบรหิำร ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน และพนักงำนเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทกุ
ท่ำน มีท่ำนใดแจ้งข้อรำชกำรใดทีจ่ะแจง้ขอเชิญเลขำนุกำรประธำนสภำช้ีแจ้งข้อรำชกำรต่ำงๆ 
ครับ  
- กระผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำน คณะผู้บริหำร และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน 
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำกลุ่มของโรงเรียนในต ำบลโนนสะอำด  ในวันที่ 25 
ธันวำคม  2562 ณ โรงเรียนบ้ำนโต่งโต้น ได้เชิญให้พนักงำนเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ ทำงโรงเรียน
ขอขอบคุณมำ ณ ที่นี้ด้วยครับ 

นายอุดมศักด์ิ  นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน  เนื่องด้วย เดือน
มกรำคม  2563  มีกิจกรรมต่ำงๆที่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนสมำชิกสภำฯ และเจ้ำหน้ำที่ทุก
ท่ำน ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 
- ในวันที่ 11  มกรำคม  2563  เทศบำลต ำบลโนนสะอำด จะได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 โดยมีกองกำรศึกษำเป็นเจ้ำภำพ ขอเชิญคณะบริหำร และท่ำน
สมำชิกสภำทุกท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมในวันดังกล่ำว ส่วนก ำหนดกำรจะท ำเป็นหนังสือเรียนเชิญ
อีกครั้งหนึ่งครับ 
- ในวันที่ 14 มกรำคม  2563 เทศบำลต ำบลโนนสะอำดจะได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอำยุในภำค
กำรศึกษำ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกสภำ
ทุกท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเปิดโรงเรียนผู้สูงอำยุในครั้งนี้ด้วยครับ  

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์    ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน  เนื่องด้วยเดือนธันวำคม 
เป็นเดือนสุดท้ำยของปี พ.ศ. 2562 และกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำในรอบปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ภำรกิจของเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เป็นกำรให้บริกำรสำธำรณะตั้งแต่เกิด จนถึงตำย ซึ่งในปี
ที่ผ่ำนมำมีหลำยกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำร ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำได้รับชมวีดีทัศน์ และกำร
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 ของเทศบำลต ำบลโนน
สะอำดในผลงำนที่ผ่ำนมำในรอบปี 2562  ขอเชิญรับชมครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- แจ้งกำรประชุมสภำเทศบำลฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 วันที่  
22  สิงหำคม ๒๕๖2   ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมเทศบำลให้ท่ำนสมำชิกสภำ
เทศบำลทรำบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและเอกสำร แนบท้ำยรำยงำนกำรประชุม ขอให้
ท่ำนได้ตรวจดูว่ำมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่  ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม  - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

-  - เมื่อไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ผมขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำล ต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 วันที่  22  
สิงหำคม ๒๕๖2 ท่ำนใดให้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันท่ี  22  สิงหาคม ๒๕๖2  จ านวน  ๑๒ เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
   3.๑  การตั้งจา่ยรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหมวดค่าครุภัณฑ์ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ ช้ีแจงครบั 
สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์    ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน เนื่องจำก เรำท่ำนนำยก
อุดมศักดิ์  นำอุดม  นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด มีจุดประสงค์ต่ำงๆ โดยอำศัยอ ำนำจตำม 
ควำมในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒๗ และข้อ 29 ว่ำด้วย
กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ
ปริมำณคุณภำพรำคำเปลี่ยนแปลงไป  ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถ่ิน ประกอบกับ
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒) มำตรำ ๔๘  
ปัญจวีสติ วรรคสอง ซึ่งเป็นกำรตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ ในกำรจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ
ที่ใช้ในห้องท ำงำนนำยกเทศมนตรี โดยเครื่องเดิมได้ช ำรุดเสียหำยไม่สำมำรถใช้งำนได้ จึงขอ
อนุมัติต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ ตำมหมวดต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
๓.๑.๑ โอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่  (ส านักปลัด) 

แผนงาน บรหิำรงำนทั่วไป 
งาน  บรหิำรงำนทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน     

   (3) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
     (แบบติดผนัง)  ขนาด  24,000 บีทียู    
     ตั้งไว้   28,000    บาท 
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รำยละเอียด/โครงกำร/กิจกรรม  เพื่อ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน(แบบติดผนัง) ขนำด 24,000 บีทียู ตั้งไว้  28,000 บำทติดตั้งที่ห้องท ำงำน
นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด เป็นรำคำตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
ประจ ำเดือนธันวำคม  2562 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  24,000  บีทียู 
2) รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำรวมค่ำติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ งควำมเย็นและหน่วย

ระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
5) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
6) กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ(นอกจำกข้อ 3) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำน

รำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำนควรพิจำรณำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศที่มีค่ำ
ประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 

7) กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์  1  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 23  
หน้ำ  214 

โอนลด   (ส านักปลัด) 
แผนงาน บรหิำรงำนทั่วไป 
งาน  บรหิำรงำนทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่ำครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ     

   โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5๐,000 บาท 
รำยละเอียด/โครงกำร/กิจกรรม  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและ

วิทยุ เช่นเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ เครื่องขยำยเสียง เครื่องเล่น ซีดี.ดีวีดี เครื่อง
รับส่งวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงวิทยุ-เทป โทรทัศน์กล้องวงจรปิด(CCTV) ฯลฯ ตั้งไว้ 5๐,000 
บำท เบิกจ่ำยแล้ว 0  บำท คงเหลือก่อนโอน 50,๐๐๐ บำท  โอนลด  28,๐00 บำท คงเหลือ
หลังโอน 22,๐๐๐ บำท  

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถำมขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่ำนใดมีข้อซักถำม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในกำรโอนงบประมำณเพื่อไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ประเภทครุภัณฑ์
ส ำนักงำน เป็นค่ำจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน(แบบติดผนัง) ขนำด 
24,000 บีทียู ติดตั้งที่ห้องท ำงำนนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด  จ ำนวน 1  เครื่องๆละ 
28,000 บำท โดยจัดซื้อทดแทนเครื่องเดิมที่ช ำรุดเสื่อมสภำพ โปรดยกมือครับ 
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มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่า
ครุภัณฑ์ส านักงาน (ค่ำจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรบัอำกำศแบบแยกสว่น(แบบติดผนัง) ขนำด 24,000 
บีทียู ติดต้ังที่ห้องท ำงำนนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด  ) จ านวน  1 เครื่องๆละ 28,000 บาท  
จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติการก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564  
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่ำนปลัดช้ีแจงครับ 
สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ 

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน   อำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
มำตรำ 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย สมัยประชุมสำมัญครั้งแรก และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำเทศบำลก ำหนด 
- กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลที่ผ่ำนมำ มีกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบล
โนนสะอำดไว้สี่สมัย ดังนี้ 
สมัยสำมัญสมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภำพันธ์  สิ้นสุด วันที่ 28 กุมภำพันธ์ ของทุกปี เป็น
กำรประชุมก ำหนดสมัยประชุมปีนั้นๆ 
สมัยสำมัญสมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนำยน  สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนำยน ของทุกปี  เป็น
กำรประชุมเรื่องแผนพัฒนำต ำบล 4 ปี 
สมัยสำมัญสมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหำคม  สิ้นสุด วันที่ 31 สิงหำคม ของทุกปี เป็นกำร
ประชุมพิจำรณำงบประมำณประจ ำปีถัดไป 
สมัยสำมัญสมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวำคม  สิ้นสุด วันที่ 30 ธันวำคม ของทุกปี เป็นกำร
ประชุมผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
- ,มติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ในกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัย
สำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2562  มีสมำชิกสภำท่ำนใดเห็นสมควรเป็นอย่ำงอื่นครับ  

นายประสาท  หงส์วงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 1  
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน  กระผมนำยประสำท  หงส์วงษ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 1 
กระผมขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ในปี พ.ศ. 2563  เดือน  กุมภำพันธ์  มี 29 วัน ดังนั้นกำรก ำหนด
สมัยประชุมสมัยที่ 1 ควรมี  29  วันครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมำชิกสภำฯเขต 1  ได้แจ้งปฏิทินประจ ำปี 2563 ในเดอืนกุมภำพันธ์มีทั้งหมด 29 วัน มี
สมำชิกท่ำนใดแจง้อีกหรือไม่ครับ 
- มีสมำชิกสภำฯท่ำนใด จะช้ีแจงหรือไม ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดช้ีแจง ผมขอ
มติที่ประชุมในกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ประจ ำปี  พ.ศ. 
 2563 เป็น 4 สมัย ดังนี้ 

 - สมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ – 29 กุมภำพันธ์  2563  ก ำหนด  29  วัน 
 - สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน   -  30  มิถุนำยน   2563   ก ำหนด  30  วัน 
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- สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม    -  30 สิงหำคม    2563   ก ำหนด  30  วัน 
- สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม     - 30  ธันวำคม    2563   ก ำหนด  30  วัน 
และก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสำมญั  ประจ ำปสีมัยแรกของปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่  1 
กุมภำพันธ์ – 28 กุมภำพันธ์  2564  ก ำหนด  28  วัน  โปรดยกมือครบั 

มติท่ีประชุม เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็น 4 สมัย ตามวันท่ีกล่าวมาข้างต้น 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันท่ี  1 
กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์  2563  ก าหนด  28  วัน จ านวน 12 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระที่ 5.   เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต าบล (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5)  

5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 )   

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน   อำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 12 (3) รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหำร
ท้องถ่ินเสนอต่อสภำท้องถ่ินและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว  และปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบ
วัน  โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
หมวด 8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
- ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนแผนพัฒนำท้องถ่ิน เชิญครับ 

นายอานันต์ มีไกรราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
- เรียนประธำนสภำ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำทศบำลต ำบลโนนสะอำด และพนักงำน
เทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำน กระผมนำยอำนันต์  มีไกรรำช นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร รำยละเอียดกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2564) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ( 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562 )  
กระผมขอสรุป เป็นภำพรวมเลยนะครับ ส่วนรำยละเอียดต่ำงๆปรำกฏตำมเอกสำรที่ส่งให้ตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม  ดังนีค้รับ 

1. ประกำศรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  

2. ผลกำรติดตำมและประเมินฯ 
3. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล

ต ำบลโนนสะอำด 
4. รำยงำนผลกำรปฏิบัตริำชกำรประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2562 ของเทศบำล

ต ำบลโนนสะอำด  พร้อมวีดีทัศน์ 
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1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ  2562  
จ านวน 449 โครงการ 

    1.1 โครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
          จ ำนวน   118  โครงกำร   คิดเป็นร้อยละ   26.28 
    1.2. โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้ว   จ ำนวน   97  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ   82.20 

1.3. โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  จ ำนวน   4  โครงกำร (กันเงินแบบยังไม่ก่อ   
       หนี้ผูกพัน)   คิดเป็นร้อยละ     3.38 
1.4. โครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร   จ ำนวน  17  โครงกำร  (โอนลดงบประมำณ)     
       คิดเป็น  ร้อยละ  14.41 

2. งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ  
2562 จ านวน  192,856,610 บาท 

2.1 งบประมำณที่ตั้งจ่ำยในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   
      พ.ศ. 2562 จ ำนวน 59,540,090  บำท   คิดเป็นร้อยละ 30.87 
2.2 งบประมำณที่เบิกจ่ำยแล้ว  จ ำนวน 50,663,049.16 บำท   คิดเป็นร้อยละ  
      85.09 
2.3 งบประมำณที่อยู่ระหว่ำด ำเนินกำร(รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย) จ ำนวน 380,300 บำท    
      คิดเป็นร้อยละ 0.75 

 2.4 งบประมำณที่ไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 4,067,000  บำท   คิดเป็นร้อยละ 6.83 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- มีสมำชิกสภำท่ำนใดมีข้อซักถำม หำกไม่มีข้อซักถำมแล้วสมำชิกสภำทุกท่ำนได้ทรำบกำร
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  ( 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562 )  

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

1.2 รายงานการจัดท าและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์    ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน   อำศัยอ ำนำจตำมควำม

ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  หมวด 5  ข้อ 26  และข้อ 27  
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน  
นับแต่วันที่ประกำศงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  งบประมำณ
รำยจ่ำยจำกเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง  
ส่วนภูมิภำค  หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมำณนั้นๆ  (เอกสำรประกอบกำรประชุมฯ)  ดังนี้ 

1. ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563  

2. แผนกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563  

3. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
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นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมำชิกสภำท่ำนใดมีข้อซักถำม หำกไม่มีข้อซักถำมแล้วสมำชิกสภำทุกท่ำนได้ทรำบกำร
รำยงำนกำรจัดท ำและประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  
ของเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯเสนอเรือ่งอื่นๆครับ 
นายประพิศ  พลเขต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2  

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน  กระผมนำยประพิศ  พลเขต  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
เนื่องจำกในขณะนี้โครงกำรต่ำงๆเป็นโครงกำรที่ได้รับงบประมำณแตกต่ำงกัน ปริมำณโครงกำร
ต่ำงกัน กระผมเกรงว่ำจะมีควำมสับสนในปริมำณงำนกับพื้นที่ที่จะด ำเนินกำร ขอให้ผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบดูแลอย่ำงใกล้ชิดไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดครับ 

นายค าพอง  สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน  กระผมนำยค ำพอง  สุวรรณบล รองนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ในฐำนะ
กระผมเป็นผู้รับผิดชอบในโครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆกระผมจะก ำชับกำรด ำเนินกำรให้ถูกต้องครับ 

นายสมพงศ์  กว้างขวาง นายช่างโยธาช านาญงาน 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน  กระผมนำยสมพงศ์  กว้ำงขวำง  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน กระผมในฐำนะช่ำง
ผู้ควบคุมงำน กระผมจะปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้องครบถ้วนครับ 

นายไสว  เกตมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต  2 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน  กระผมนำยไสว  เกตมำลำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2 
กระผมขอแจ้งกำรด ำเนินงำนลงหินคลุกสำยศำลำแดง เหลือประมำณ 200 เมตร ของ
งบประมำณจำกผู้บริหำรเพิ่มเติมด้วยครับ 

นายสังข์ทอง  ดีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน  กระผมนำยสังข์ทอง  ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
แจ้งผู้บริหำรกระผมของบประมำณขยำยเขตไฟฟ้ำ ในชุมชนหินตลำด-ศรีสง่ำ ด้วยครับ 

นายประสาท   หงส์วงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 1  
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน  กระผมนำยประสำท  หงส์วงษ์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  
1 กระผมขอแจ้งว่ำในตอนน้ีเกิดภัยแล้งอย่ำงหนัก ท ำให้ประปำน้ ำไม่ไหล ประชำชนได้รับควำม
เดือดร้อน ขอให้ทำงเทศบำลจัดส่งน้ ำในชุมชนทุ่งโพธ์ิ-นำอุดม ด้วยครับ 
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คณะกรรมกำรสำมญัประจ ำสภำเทศบำล ท ำหน้ำที่ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมนี้แล้ว 

 
ตรวจแล้ว กำรประชุมสมัย  สำมญั   สมัยที่  4  ครั้งที่   ๑   ประจ ำปี       พ.ศ.   ๒๕62   

ตรวจวันที่....9......  เดือน.......มกรำคม............  พ.ศ.   ......๒๕63......... 
 

(ลงช่ือ)               ประสาท   หงส์วงษ์   ประธำนกรรมกำร 
(นำยประสำท  หงส์วงษ์) 

 
(ลงช่ือ)              สุวาท  แหล้ป้อง   กรรมกำร 

         (นำยสุวำท  แหล้ป้อง) 
 

(ลงช่ือ)             ทอง  พลโยธา   กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                    (นำยทอง  พลโยธำ) 

 

นายอุดมศักด์ิ  นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำนกระผมในฐำนะผู้บริหำรองค์กร กระผมขอน้อมรับทุกปัญหำที่เกิดข้ึนและพร้อม
ที่จะแก้ไขปัญหำทุกสิ่งอย่ำง ขอขอบคุณทุกท่ำนที่สะท้อนปัญหำทุกปัญหำครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโนนสะอาดท่านใดเสนอแนะ
อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอปิดประชุม ครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐น.  
ลงช่ือ    ดวงจันทร์   วันนิจ     ผู้บันทกึกำรประชุม 

          (นำงสำวดวงจันทร์  วันนิจ)  
                      ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร                

 

ลงช่ือ  ชาญชัย  วีรปัญญานนท์        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
         (นำยชำญชัย  วีรปัญญำนนท)์  

                          หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

ลงช่ือ สบิต ำรวจโทศราวุธ  เช้ือไพบูลย์  ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                         (ศรำวุธ    เช้ือไพบูลย์)  

               เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 

ลงช่ือ      สุริยันต์    มุ่งแสง      ตรวจถูกต้อง 
           (นำยสุริยันต์   มุ่งแสง)  
                                 ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

   -  
 

 

 


