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  รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันท่ี  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาดชั้น ๒ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุริยันต์ มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สุริยันต์ มุ่งแสง  
๒ นายประดิษฐ์ วันนิจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ประดิษฐ์ วันนิจ  
๓ นายกอง พรมลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กอง พรมลา  
๔ นายสุวาท แหล้ป้อง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุวาท แหล้ป้อง  
๕ นายประสาท หงส์วงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประสาท หงส์วงษ์  
๖ นายทองแดง อสุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทองแดง อสุรินทร์  
๗ นายสังข์ทอง ดีทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สังข์ทอง ดีทอง  
๘ นายอดุลย์ สิมมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อดุลย์ สิมมี  
๙ นายสุวรรณ จันทร์เกตุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุวรรณ์ จันทร์เกตุ  

๑๐ นายทอง พลโยธา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ทอง พลโยธา  
๑๑ นายประพิศ พลเขต สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ประพิศ พลเขต  
๑๒ นายไสว เกตมาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ไสว เกตมาลา  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอุดมศักดิ์ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด อุดมศักดิ์ นาอุดม  
๒ นายธงชัย วันนิจ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ธงชัย วันนิจ  
๓ นายถาวร ศรีสมบัติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ถาวร ศรีสมบัติ  
๔ นายค าพอง        สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ค าพอง สุวรรณบล  
๕ นายประสาท พาน้อย รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ประสาท พาน้อย  
๖ ส.ต.ท.ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ส.ต.ท.ศราวุธ เชื้อไพบูลย์  
๗ นายชาญชัย วีรปัญญานนท์ หัวหน้าส านักปลัด ชาญชัย วีรปัญญานนท์  
8 นางพวงพยอม อุดชา ผอ.กองคลัง พวงพยอม อุดชา  
9 น.ส.อรัญญา โนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อรัญญา โนรี  

10 นางสาวชุติมา กอผจญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ชุติมา  กอผจญ  
11 นายอมรเทพ  โทธรรมพาด หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อมรเทพ โทธรรมพาด  
12 นางอาริสษา ปริปุณณะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อาริษา ปริปุณณะ  
13 นายสมพงศ์ กว้างขวาง นายช่างโยธา ช านาญงาน สมพงศ์ กว้างขวาง  
14 นายศักดา แสนศิริ นิติกร ศักดา แสนศิริ  
15 นางนิธินันท์ หลานวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิธินันท์ หลานวงษ์  
16 น.ส.ดวงจันทร์ วันนิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดวงจันทร์ วันนิจ  
17 นายพรพิชิต แก้วถังเมือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ พรพิชิต แก้วถังเมือง  
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เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐น. 
สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผูเ้ข้าร่วมประชุมทกุ
ท่านวันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมยัสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕
62 วันที่ 10  มิถุนายน  ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด บัดนี้ 
ถึงเวลาประชุมแล้วขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่ ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่ามี
สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่ง ๑2 คน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/
๒๕62 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  
- วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕62 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมท่ีทราบ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- สวัสดีครับ คณะบรหิาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และพนักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาดทกุท่าน 
มีท่านใดแจ้งข้อราชการใดทีจ่ะแจง้ขอเชิญเลขานุการประธานสภาช้ีแจ้งข้อราชการต่างๆ ครบั 

นายประสาท  หงส์วงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 1  
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมมเีรือ่งแจง้ใหท้ราบดงันี้ครบั 
+ ในการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 9 ได้ก่อสร้างเสร็จและ แต่ท่อคงจะตันน้ าจึงไปท่วมขัง ณ 
บริเวณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธ์ินาอุด ท าให้มีน้ าท่วมขังที่ส่งกลิ่นเหม็น ขอแจ้งผ่านไปยังผู้บริหารใก้
ด าเนินการแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายประพิศ   พลเขต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2  
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมมเีรือ่งแจง้ใหท้ราบดงันี้ครบั 

 - เรื่องการซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ทั้งเขต 1 และเขต 2 ขอให้เป็น C PAC เพื่อความรวดเร็ว
ครับ 
นายสังข์ทอง  ดีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2  

- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมมเีรือ่งแจง้ใหท้ราบดงันี้ครบั 
- การซอ่มถนนโดยการหยอดหลมุ C-PAC ไม่ท าให้หรอกครบัที่จะให้รถว่ิงหยอดหลมุทั้งต าบล 
กระผมเสนอเป็นยางมะตอยครับ 

นายประสาท  พาน้อย รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด  
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมมเีรือ่งแจง้ใหท้ราบดงันี้ครบั 
- กรณี C-PAC กับยางมะตอย หลมุบ้านเรามันใหญ่กระผมเห็นว่าควรเป็น C-PAC ครับ 

นายอุดมศักด์ิ  นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด  
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมมเีรือ่งแจง้ใหท้ราบดงันี้ครบั 
- การซ่อมแซมถนนโดยการหอด C-PAC จะไม่ได้ผล และโดยเฉพาะถนนที่ไม่ใช่ของท้องถ่ิน ก็ไม่
สามารถท าได้ครบั 
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นางสาวชุติมา  กอผจญ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร  
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันมีเรื่องแจง้ให้ทราบดงันี้ค่ะ 
- เนื่องจากเทศบาลต าบลโนนสะอาด จะมีการมอบพันธ์ุปลา และกล้าไม้ ขอให้ท่านสมาชิก
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนว่ามีชุมชนใดมีแหล่งน้ าสาธารณะที่ปล่อยพันธ์ุปลา และน ากล้าไม้ไป
ปลูกในเขตป่าชุมชน ขอให้แจ้งขอพันธ์ุปลา และกล้าไม้เป็นหนังสือมายังงานส่งเสริมการเกษตรที่
ส านักปลัดค่ะ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอประชุมใน
ระเบียบวาระต่อไปเลยนะครับ  

ท่ีประชุม  รับทราบ   
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  

- มีท่านใดจะแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- แจ้งการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕62 วันที่   ๒7 
กุมภาพันธ์   2562   ตามที่ เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมเทศบาลให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและเอกสาร แนบท้ายรายงานการประชุม ขอให้ท่าน
ได้ตรวจดูว่ามีถ้อยค าใดจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- เมื่อไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์  
๒๕62 ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 เมื่อ
วันท่ี ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕62 จ านวน  ๑2 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติเพ่ือพิจารณา 
3.1 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงและการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 - ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ ช้ีแจงครบั 
สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เนื่องจาก เราท่านนายก
อุดมศักดิ์  นาอุดม  นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด มีจุดประสงค์ต่างๆ โดยอาศัยอ านาจตาม 
ความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ และข้อ 29 ว่าด้วยการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพราคาเปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕1๕๒) มาตรา ๔๘  ปัญจวีสติ วรรค
สอง ท่านนายกจะมาช้ีแจงครับ 
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นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 - ขอเชิญท่านนายกอุดมศักดิ์  นาอุดม  ช้ีแจงครับ 
นายอุดมศักด์ิ  นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 

- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผมขอช้ีแจง ดังนี้ครับ 
- การด าเนินจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบคู่ รัชกาลที่ 10 ที่ของเก่าบริเวณชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ 
12 พังลงมา เนื่องจากเกิดพายุ ท าให้ซุ้มเดิมพังลงมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ เ ป็นปี
ราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั่วประเทศมีการเฉลิมฉลอง การที่มีซุ้มเฉลิม
พระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งในการจัดซื้อซุ้มใหม่ จ านวน 1 ซุ้งๆ
ละ 250,000 บาท 
- เนื่องจากการด าเนินการไปประชาคมในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ไม่มีเครื่องเสียง ประชาชนมาเข้าร่วม
ประชุมเป็นจ านวนมากไม่ได้ยินเสียงพูด กระผมเห็นควรมีเครื่องเสียงที่สามารถเคลื่อนที่พกพาไป
มาสะดวก ไม่ต้องติดตั้งยุ่งยาก จึงขอจัดซื้อตู้ล าโพงพร้อมแอมป์แบบล้อลากพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 2 ชุดๆละ 13,000 บาท 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมภายใน
ชุมชน และระหว่างชุมชน ที่ปัจจุบันช ารุดเสียหาย จึงขออนุมัติด าเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่ใน
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ภายในชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กชุมชน
โนนทอง หมู่ที่ 16 กลุ่ม 3 จ านวน 1 สาย ๆละ 100,000 บาท 
- เทศบาลต าบลโนนสะอาดได้ด าเนินการโครงการบ่อขยะโดยทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ต้องมีเครื่องสูบน้ าที่ใช้สูบน้ าในบ่อขยะไม่ให้มีน้ าขังส่งกลิ่นเหม็น จึงขอจัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน 
1 เครื่องๆละ 9,500 บาท  
- ขอเชิญท่านประธานด าเนินการต่อไปครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- รายละเอียดการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครับ 

3.๑.๑ โอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่  (ส านักปลัด) 
แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 
งาน  บรหิารทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน     

(1) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านศรีสง่า หมู่
ท่ี 12   ตั้งไว้ 250,000 บาท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้าน
ศรีสง่า หมู่ท่ี 12 จ านวน 1 ซุ้ม ตั้งจ่ายรายการใหม่ ขออนุมัติโอนเพิ่ม 250,๐๐๐ บาท 
เบิกจ่ายแล้ว  ๐  บาท  คงเหลือก่อนโอน  250,๐๐๐ บาท   

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 18    
หน้า 214 
โอนลด   (ส านักปลัด) 

แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 
งาน  บรหิารทั่วไป 
งบ  ลงทุน 



5 
 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     

(1) โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่   ตั้งไว้ 1,45๐,000 บาท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ตั้งไว้ 1,45๐,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 21,500  บาท คงเหลือก่อนโอน 
1,428,50๐ 000 บาท  โอนลด  250,000 บาท คงเหลือหลังโอน 1,178,50๐ บาท 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสยั หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็น ค่าจัดซื้อ
พร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 12 จ านวน 1 ซุ้มๆละ 250,000 บาท 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยจัดซื้อทดแทนของเดิมที่
ช ารุดจากเหตุวาตภัย  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่า
ครุภัณฑ์ส านักงาน (ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 12) จ านวน  1 
ซุ้มๆละ 250,000 บาท  จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

3.๑.2 โอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่  (ส านักปลัด) 
แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 
งาน  บรหิารทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     

(1) ค่าจัดซื้อตู้ล าโพงพร้อมแอมป์แบบล้อลากพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 2 ชุดๆละ 13,000 บาท ตั้งไว้ 26,000 บาท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้ล าโพงพร้อมแอมป์แบบล้อลากพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 2 ชุดๆละ 13,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ ขออนุมัติโอนเพิ่ม 26,
๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๐  บาท  คงเหลือก่อนโอน  26,๐๐๐ บาท   

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 21    
หน้า 214 
โอนลด   (กองช่าง) 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค     

(17) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชน
โนนทอง หมู่ท่ี 16 – ชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี 14 ตั้งไว้ 
276,000 บาท 
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รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดย
เสริมหินคลุก ชุมชนโนนทอง หมู่ที่ 16 – ชุมชนโนนหัวนา หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,450 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 647.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด ตั้งไว้ 276,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0  บาท คงเหลือก่อน
โอน 276 000 บาท  โอนลด  26,000 บาท คงเหลือหลังโอน 250,00๐ บาท 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผมจะ
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็น ค่าจัดซื้อตู้ล าโพง
พร้อมแอมป์แบบล้อลากพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 2 ชุดๆละ 13,000 บาท  เพื่อใช้ในการ
ประชุมประชาคมในชุมชนต่างๆ  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่า
จัดซื้อตู้ล าโพงพร้อมแอมป์แบบล้อลากพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 2 ชุดๆละ 13,000 บาท 
รวมเป็นงบประมาณท่ีตั้งไว้  26,000 บาท  จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

3.๑.3 โอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่  (กองช่าง) 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค     

(18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนทอง 
หมู่ท่ี 16 กลุ่ม 3  ตั้งไว้  100,000 บาท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนโนนทอง หมู่ที่ 16 กลุ่ม 3 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร ตั้งจ่ายรายการใหม่ ขออนุมัติโอนเพิ่ม 100,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๐  
บาท  คงเหลือก่อนโอน  100,๐๐๐ บาท   

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 321    
หน้า 199 
โอนลด   (กองช่าง) 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค     

(17) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชน
โนนทอง หมู่ท่ี 16 – ชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี 14 ตั้งไว้ 
276,000 บาท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดย
เสริมหินคลุก ชุมชนโนนทอง หมู่ที่ 16 – ชุมชนโนนหัวนา หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,450 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 647.00 ลูกบาศก์
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เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด ตั้งไว้ 276,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 26,000  บาท 
คงเหลือก่อนโอน 250 000 บาท  โอนลด  100,000 บาท คงเหลือหลังโอน 150,00๐ 
บาท 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผมจะ
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนทอง หมู่ที่ 16 กลุ่ม 3 จ านวน 100,000 บาท  เพื่อใช้ใน
การคมนาคม สัญจร ภายในชุมชนโนนทอง และประชาชนโดยทั่วไป   โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่เป็น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 กลุ่ม 3 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
100,000 บาท   จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

3.๑.4 โอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนงาน สาธารณสุข 
งาน  บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์เกษตร     

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท ตั้งไว้ 9,500 บาท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์
เบนซิน สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าเดือน มกราคม 
2561 ตั้งจ่ายรายการใหม่ ขออนุมัติโอนเพิ่ม 9,5๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๐  บาท  คงเหลือ
ก่อนโอน  9,5๐๐ บาท   

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 11    
หน้า 212 
โอนลด   (ส านักปลัด) 

แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 
งาน  บรหิารทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     

(1) โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 50,000 
บาท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง เครื่องเล่น ซีดี ดีวีดี เครื่อง
รับส่งวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง โทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้าน ตั้งไว้ 56,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
0  บาท คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท โอนลด 9,500 บาท คงเหลือหลังโอน 40,50๐ 
บาท 
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นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผมจะ
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท  
ตั้งไว้  9,500  บาท   เพื่อใช้ในสูบน้ าในบ่อบ าบัดขยะของเทศบาลต าบลโนนสะอาด โปรดยกมือ
ครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่า
จัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 
เครื่องๆละ 9,500 บาท  งบประมาณท่ีตั้งไว้  9,500  บาทจ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

3.2 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 ในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 - ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ ช้ีแจงครบั 
สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เนื่องจาก เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 มีส่วนผิดพลาดที่จะต้องด าเนินการแก้ไข โดยอาศัย 
ความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพราคาเปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕1๕๒) มาตรา ๔๘  ปัญจวีสติ วรรค
สอง 
- ในการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงที่เป็นรายละเอียดงานก่อสร้างค่างๆ มีดังนี้ 

3.2.1 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  (กองช่าง) 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค     

(13) โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน
ทอง หมู่ท่ี 16 ตั้งไว้ 50,000 บาท 

   ข้อความเดิม 
(13) โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทอง หมู่ท่ี 16 ตั้งไว้ 
50,000 บาท 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 
16 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน 
ท 1 – 01  ตั้งไว้ 50,000 บาท  
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ข้อความใหม่ 
(13) โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทอง หมู่ท่ี 16 ตั้งไว้ 
50,000 บาท 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 
16 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตั้งไว้ 50,000 
บาท 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสยั หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรานจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 ตามรายละเอียดในข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนทอง หมู่ท่ี 16  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรานจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
ตามรายละเอียดในข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนทอง หมู่ท่ี 16 จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

3.2.2 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  (กองช่าง) 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค     

(15) โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน
สะอาด หมู่ท่ี 1 ตั้งไว้ 50,000 บาท 

   ข้อความเดิม 
(13) โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 1 ตั้งไว้ 
50,000 บาท 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 
16 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน 
ท 1 – 01  ตั้งไว้ 50,000 บาท  
ข้อความใหม่ 
(13) โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 1 ตั้งไว้ 
50,000 บาท 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่
ที่ 1 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตั้งไว้ 50,000 
บาท 
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นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสยั หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรานจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 ตามรายละเอียดในข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 1  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรานจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
ตามรายละเอียดในข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 1 จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

3.2.3 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  (กองช่าง) 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค     

(17) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชน
โนนทอง หมู่ท่ี 16 – ชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี 14 ตั้งไว้ 
276,000 บาท 

   ข้อความเดิม 
(17) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 – 
ชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี 14 ตั้งไว้ 276,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชนโนนทอง หมู่
ที่ 16 – ชุมชนโนนหัวนา หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,450 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 647.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด 
ตั้งไว้ 276,000 บาท  
ข้อความใหม่ 
(17) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 – 
ชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี 14 ตั้งไว้ 150,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชนโนนทอง หมู่
ที่ 16 – ชุมชนโนนหัวนา หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,300.00 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 468.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาล
ก าหนด ตั้งไว้ 150,000 บาท 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสยั หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรานจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 ตามรายละเอียดในข้อความใหม่ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก 
ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 – ชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี 14  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรานจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
ตามรายละเอียดในข้อความใหม่  โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชน
โนนทอง หมู่ท่ี 16 – ชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี 14 จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
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3.2.4 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  (กองช่าง) 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค     

(7) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ หมู่ท่ี 3 
บ้านวังโปร่ง  ตั้งไว้   100,000 บาท 

   ข้อความเดิม 
(7) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ หมู่ท่ี 3 บ้านวังโปร่ง   
      ตั้งไว้   100,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ หมู่ท่ี 3 บ้าน
วังโปร่ง  ปริมาณงาน ลาน คสล. ขนาดตามสภาพพื้นที่ หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 221.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด  ตั้งไว้  100,000 บาท  
ข้อความใหม่ 
(7) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ หมู่ท่ี 3 บ้านวังโปร่ง 
      ตั้งไว้   100,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ หมู่ที่ 3 บ้าน
วังโปร่ง  ปริมาณงาน ลาน คสล. ขนาดตามสภาพพื้นที่ หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 221.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด  ตั้งไว้  100,000 บาท 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสยั หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรานจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 ตามรายละเอียดในข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ 
หมู่ท่ี 3 บ้านวังโปร่ง โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรานจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดในข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบเมรุ หมู่ท่ี 3 บ้านวังโปร่ง  จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติพิจารณาประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยส้ม 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 - ขอเรียนเชิญคุณ ช้ีแจงครับ 
นายชัชวาลย์  นามแสง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าล าพะเนียง   
 - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผมนายชัชวาลย์  นามแสง  

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าล าพะเนียง  เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ได้มีนโยบายในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎร ในการก าหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือ
พื้นที่ผนวกเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในการเข้าที่ประชุมสภาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ส าหรับเทศบาลต าบลโนนสะอาด กระผมได้มาขอใช้พื้นที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เนื่องจากต าบลโนนสะอาด มีเขตบริเวณที่ทางกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ได้มาขอให้ความเห็นชอบประกาศจัดตั้งเขตหวงห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยส้ม ที่อยู่เขต
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ติดต่อในพื้นที่บ้านศรีภูทองติดเขตจังหวัดเลย โดยการก าหนดพื้นที่ ร้อยละ 25 ที่ไม่ทับที่ท า
กิน และเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ไม่เหมาะแก่การบุกรุกท าการเกษตร ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่ง
การส ารวจระหว่างผานกเค้า จังหวัดเลย มีพื้นที่เตรียมการประกาศ จ านวน 10,833 ไร่ มี
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ขอเชิญซักถามได้ครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 - เรียนท่านหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าล าพะเนียง  กระผมอยากทราบว่าในพื้นที่เขตอุทยาน

แห่งชาติที่อยู่บ้านศรีภูทอง มีที่ตั้งส านักสงฆ์ต้องกันออกหรือไม่ครับ  
นายชัชวาลย์  นามแสง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าล าพะเนียง   
 - เราต้องส ารวจให้ละเอียดอีกทีครับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กันพื้นที่ออกแต่อย่างใดครับ 
นายสงข์ทอง  ดีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต 2  

- เรียนท่านหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าล าพะเนียง  กระผมอยากทราบว่าการล่าสัตว์ในพื้นที่
หัวไร่ปลายนาหากเมื่อก่อนเคยล่ามากินหากกันไว้แล้ว จะมีความผิดอย่างไรครับ 

นายชัชวาลย์  นามแสง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าล าพะเนียง   
 - การกันพื้นที่อนุรักษ์ เราเป็นการอนุรักษ์สัตว์ใหญ่ ส่วนการท ามาหากินเราไม่ได้ห้ามครับ  
สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 - เรียนท่านหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าล าพะเนียง ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ต่อ

ประชาชนคงไม่มีอะไรใช่หรือไม่ครับ การกันพื้นที่อนุรักษ์ไว้เพื่อให้ป่าอุดมสมบูรณืมีแหล่งน้ า 
และสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น  

นายชัชวาลย์  นามแสง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าล าพะเนียง   
 - การปฏิบัติเมื่อประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ จะแบ่งเป็นโซนน่ิง ที่เข้าไปหาของป่าได้ เช่น พื้นที่

เก็บเห็ด หน่อไม้ แต่ห้ามแบกปืนข้ึนไปบนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าครับ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสยั หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการประกาศจัดตั้งเขตหวงห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยส้ม  โปรดยกมือ
ครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการประกาศจัดตั้งเขตหวงห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยส้ม จ านวน  12  เสียง เป็นเอก
ฉันท์ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอเรือ่งอื่นๆครับ 
นายค าพอง  สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด  

- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผมนายค าพอง  สุวรรณบล
รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด  กระผมได้รับแจ้งจากคณะครูในต าบลโนนสะอาดทาง
กลุ่มขอเงินอุดหนุนเพิ่มเป็น 100,000 บาท ครับ  

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- เรียนท่านรองค าพอง  สุวรรณบล ในการขอเงินอุดหนุนจะมีระเบียบและวิธีปฏิบัติ หากเข้า
เงื่อนไข และทางเรามีงบประมาณเพียงพอก็จัดงบประมาณได้ครับ  
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นายทองแดง  อสุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 1 
- เรียนประธานสภา คณะผู้บรหิาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผมนายทองแดง  อสุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 1 กระผมก็ได้รบัเรือ่งร้องเรียนจากประชาชน
เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลดบั ขอให้ทางเทศบาลซอ่มด้วยครับ  

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- เรียนท่านทองแดง  อสุรินทร์ รบัทราบครบั และจะจ้างใหเ้จ้าหน้าด าเนินการครบั  

นายสุวรรณ์   จันทร์เกตุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2 
- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผมนายสุวรรณ์   จันทร์เกตุ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2 เนื่องจากในขณะนี้ประชาชน ได้เข้ามาร้อง
ทุกข์กับผู้น าในชุมชน เนื่องจากว่ามีกลิ่นกากน้ าตาล ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ กระผมใน
นามผู้รับเรื่องมาจากประชาชนในพื้นที่ จึงอยากจะขอให้กองสาธารณสุข และฝ่ายนิติกร เข้า
ไปตรวจสอบดูแล หรือมีข้อช้ีแจงในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยครับ 

นายสมเด็จ  มุ่งวิชา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผมนายสมเด็จ  มุ่งวิชา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากที่ท่านสุวรรณ์  จันทร์เกตุ สมาชิกสภา เขต 
2 ได้ติดตามเรื่องร้องทุกข์ จากมลพิษทางอากาศ เนื่องจากมีกลิ่นกากอ้อย แรกๆจะมีกลิ่น 
สักพักมันก็จะเจือจางไป ข้อควรปฏิบัติก็คือให้พื้นที่ใกล้เคียงท าเรื่องร้องเรียนมา ทาง
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโนนสะอาดที่รับผิดชอบจะออกไปตรวจ และให้ค าแนะน าครับ 

มติท่ีประชุม       - รับทราบ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลโนนสะอาดท่านใด
เสนอแนะอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอปิดประชุม ครับ 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
ลงช่ือ    ดวงจันทร์  วันนิจ     ผู้บันทกึการประชุม 

           (นางสาวดวงจันทร์  วันนิจ)  
                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                

 

ลงช่ือ  ชาญชัย  วีรปัญญานนท์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายชาญชัย  วีรปัญญานนท)์  

                          หัวหน้าส านักปลัด 
 

ลงช่ือ สบิต ารวจโทศราวุธ  เช้ือไพบูลย์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (ศราวุธ    เช้ือไพบูลย์)  

               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

ลงช่ือ      สุริยันต์    มุ่งแสง      ตรวจถูกต้อง 
           (นายสุริยันต์   มุ่งแสง)  
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ท าหน้าท่ีตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ได้ตรวจรายงานการประชุมน้ีแล้ว 

ตรวจแล้ว การประชุมสมัย  สามญั   สมัยที่  2  ครั้งที่   ๑   ประจ าปี       พ.ศ.   ๒๕๖๒   
ตรวจวันที่....17.......  เดือน.......มิถุนายน............  พ.ศ.   ......๒๕๖๒......... 

 
(ลงช่ือ)               ประสาท   หงส์วงษ์   ประธานกรรมการ 

(นายประสาท  หงส์วงษ์) 
 

(ลงช่ือ)              สุวาท  แหล้ป้อง   กรรมการ 
         (นายสุวาท  แหล้ป้อง) 

 
(ลงช่ือ)             ทอง  พลโยธา   กรรมการ/เลขานุการ 
                    (นายทอง  พลโยธา) 

 

 
 

 
 

 

 


