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(ส ำเนำ)   
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 

สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 
วันท่ี  22  เดือน สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕62 

ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลโนนสะอำดชั้น ๒อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู 
เริ่มกำรประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐น. เลิกประชุมเวลำ  ๑๒.๐๐น.  

ผู้มำประชุม 
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   ติดรำชกำร 
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 สุวรรณ์ 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  

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำยอุดมศักดิ์ นำอุดม นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด   คิดรำชกำร 
๒ นำยธงชัย วันนิจ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ธงชัย วันนิจ  
๓ นำยถำวร ศรีสมบัติ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ถาวร ศรีสมบัติ  
๔ นำยค ำพอง        สุวรรณบล รองนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด   คิดรำชกำร 
๕ นำยประสำท พำน้อย รองนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ประสาท พาน้อย  
๖ ส.ต.ท.ศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด   ติดรำชกำร 
๗ นำยชำญชัย วีรปัญญำนนท์ หัวหน้ำส ำนักปลัด ชาญชัย วีรปัญญานนท์  
๘ นำยสมเด็จ   มุ่งวิชำ ผอ.กองสำธำรณสุข สมเด็จ มุ่งวิชา  
๙ นำงพวงพยอม อุดชำ ผอ.กองคลัง พวงพยอม อุดชา  

๑๐ นำงสำวอรัญญำ โนรี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง อรัญญา โนรี  
๑๒ นำยสมพงศ์ กว้ำงขวำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน สมพงศ์ กว้างขวาง  
๑๓ ส.ต.อ.คมสินธ์ุ   ประสมพืช รองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ส.ต.อ.คมสินธ์ุ   ประสมพืช  
14 นำงสำวชุติมำ กอผจญ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรเกษตร ชุติมา   กอผจญ  
15 นำยอมรเทพ โทธรรมพำด หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรสังคม อมรเทพ โทธรรมพาด  
16 นำงวรนุด มุ่งวิชำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข วรนุด มุ่งวิชา  
17 น.ส.ดวงจันทร์ วันนิจ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ดวงจันทร์ วันนิจ  
18 น.ส.ปวรวรรณ เชื้อไพบูลย์ ผู้ช่วยนิติกร ปวรวรรณ เชื้อไพบูลย์  
19 น.ส.พิมพ์ใจ วงษ์ชมภู ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ พิมพ์ใจ วงษ์ชมภู  
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ระเบียบวำระกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดสมัยสำมัญ 

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ 6 สิงหำคม ๒๕61 
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง ญัตติกำรเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562  
                                      หมวดค่ำครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่อง ญัตติพิจำรณำร่ำงเทศบญัญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  
                                      (วำระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ) 
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่อง ญัตติพิจำรณำร่ำงเทศบญัญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  
                                      (วำระที่ 3 ข้ันลงมติ) 
ระเบียบวำระที่ 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกำรกันเงินงบประมำณกรณียังไม่กอ่หนีผู้กพัน 
ระเบียบวำระที่ 7 เรื่อง ญัตติอื่น ๆ 
นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำนวันน้ีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
๒  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 22  สิงหำคม ๒๕62 เวลำ ๐๙.๐๐น.  ณ ห้องประชุม
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด บัดน้ี ถึงเวลำประชุมแล้วขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำประจ ำที่ 
ตรวจนับองค์ประชุมปรำกฏ ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลอยู่ในต ำแหน่ง ๑1 คน  
เข้ำร่วมประชุม ๑1  คน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนน
สะอำด เปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดสมัยสำมัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/๒๕62 
เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  
- วันน้ีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕62 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระที่  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมท่ีทรำบ 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- สวัสดีครับสมำชิกทกท่ำน และพนักงำนทุกท่ำน ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่เข้ำร่วมกำร
ประชุมสภำครั้งนี้ทุกท่ำน กระผมได้รับแจ้งว่ำท่ำนปลัดได้ติดภำรกิจโดยไปในนำมตัวแทน
เทศบำลต ำบลโนนสะอำดในโครงกำรธำรน้ ำใจท้องถ่ินไทยเลี้ยงอำหำรกลำงวันแก่ผู้ต้องขัง 
เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก จึง
มอบหมำยให้รองคมสินธ์ุ  ประสมพืช  รองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ปฏิบัติหน้ำที่
เลขำนุกำรสภำแทน ครับ และท่ำนรองค ำพอง  สุวรรณบล  รองนำยกเทศมนตรี  พร้อมด้วย
ท่ำนกอง  พรมลำ  สมชิกสภำ เขต 1 ได้เดินทำงไปจังหวัดพิษณุโลก ตำมโครงกำรกำรศึกษำ
ดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ก ำจัด
ขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตำมหลักวิชำกำร ระหว่ำงวันที่ 21-23 สิงหำคม 2562 จงติด
รำชกำรไม่ได้เข้ำร่วมประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดในครั้งนี้ ท ำให้องค์ประชุมครบ
จ ำนวน 11 คน มีสมำชิกสภำ และเจ้ำหน้ำที่ เทศบำลต ำบลโนนสะอำดท่ำนใดจะแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรทำงรำชกำร หรือไม่ครับ 
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นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำนวันนี้กระผมนำยคมสินธ์ุ  ประสมพืช  รองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  
ได้รับมอบหมำยจำกท่ำนปลัดศรำวุธ  เช้ือไพบูลย์  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำ ใน
วันน้ี เนื่องจำกท่ำนปลัดติดภำรกจิโดยไปในนำมตัวแทนเทศบำลต ำบลโนนสะอำดในโครงกำร
ธำรน้ ำใจท้องถ่ินไทยเลี้ยงอำหำรกลำงวันแก่ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก จึงแจ้งให้ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนทรำบครับ  

นำยชำญชัย  วีรปัญญำนนท์   หัวหน้ำส ำนักปลัด 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำนกระผมนำยชำญชัย  วีรปัญญำนนท์   ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด กระผมมี
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส ำนักงำน ก.ก.ถ.) ได้พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรจัดบริกำร
สำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยวิธีกำรประเมินตนเอง (Self Assessment) 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เทศบำลพัฒนำประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรให้บริกำร
สำธำรณะตำมภำรกิจหน้ำที่และภำรกิจทีไ่ด้รับกำรถ่ำยโอนตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีคุณภำพและมำตรฐำนที่สูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง และได้รับควำม
พึงพอใจจำกประชำชน โดยข้อมูลที่ได้รับจำกกำรติดตำมประเมินผลตำมเกณฑ์ช้ีวัดและค่ำ
เป้ำหมำยข้ันต่ ำกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะของเทศบำล และกำรให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ได้สนับสนุนเสริมควำมรู้เทคนิควิชำกำรแก่เทศบำลที่ยังมีผลด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำน เพื่อให้กำรจัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำลมีคุณภำพสูงข้ึน รวมทั้งกำรที่เทศบำล
สำมำรถน ำข้อมูลจำกกำรติดตำมประเมินผลตำมเกณฑ์ช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยข้ันต่ ำไปใช้ใน
กำรวำงแผนกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะ ซึ่งตำมภำรกิจกำรให้บริกำรสำธำรณะทั้ง 8 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนที่ 2 กำรผังเมือง ด้ำนที่ 3  ด้ำนสำธำรณสุข
บริกำรทำงสังคม และคุณภำพชีวิต ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนที่ 5 ด้ำนกำรจัดระเบียบ
สังคม/ชุมชน และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ด้ำนที่ 6 ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
อำชีพ  กำรลงทุน และกำรท่ องเที่ ยว ด้ำนที่  7 ด้ำนกำรจัดกำรและกำรอนุรัก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อ และด้ำนที่ 8 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน โดยกำรประเมินตนเองที่ได้บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมผลกำรประเมิน
ตนเองที่ได้(เอกสำรที่แจก) ได้น ำเสนอต่อที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เพื่อให้
ทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล ขอบคุณครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ท่ำนใดจะสอบถำมครับ หำกไม่มี ขอให้ที่ประชุม
สภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดรับทรำบผลกำรประเมินตนเองในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ครับ  

ท่ีประชุม  รับทรำบ 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- มีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด และเจ้ำหน้ำที่ท่ำนใดแจ้งข้อรำชกำรอีกหรือไม่ครับ 
ขอเชิญครับ 
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นำยสมเด็จ   มุ่งวิชำ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่ วม
ประชุมทุกท่ำนกระผมนำยสมเด็จ มุ่งวิชำ  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระผมขอแจ้งในวันที่  23 สิงหำคม  2562 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี กำร
พัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด เวลำ 09.00 น. 
เป็นต้นไปขอเชิญคณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำร่วมเป็นเกียรติในกำรด ำเนินโครงกำรในครั้ง
นี้ด้วยครับ  

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด และเจ้ำหน้ำทีท่่ำนใดแจ้งข้อรำชกำรอีกหรือไม่ครับ 
ถ้ำไม่มีผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๒ เลยนะครับ 

 
 

ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

-แจ้งกำรประชุมสภำเทศบำลฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕61 วันที่  6 
สิงหำคม ๒๕62 ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมเทศบำลให้ท่ำนสมำชิกสภำ
เทศบำลทรำบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและเอกสำร แนบท้ำยรำยงำนกำรประชุม ขอให้
ท่ำนได้ตรวจดูว่ำมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่  ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม  - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- เมื่อไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ผมขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำล ต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อ วันที่ 6 
สิงหำคม ๒๕61 ท่ำนใดให้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม - เห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสมยัสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕62
เมื่อวันท่ี 6 สิงหำคม ๒๕62 จ ำนวน  ๑1 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวำระที่๓  เรื่อง ญัตติกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562  
       หมวดค่ำครุภัณฑ์/ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีรำยละเอียดในแผนงำนต่ำงๆ ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่งบประมำณครับ 

นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 
กำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 หมวดค่ำครุภัณฑ์ /
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
- ระเบียบกำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ อำศัยอ ำนำจตำม ควำมในระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒๙ ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงค ำ
ช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะปริมำณ
คุณภำพรำคำเปลี่ยนแปลงไป ให้ เป็ นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้ อง ถ่ิน ประกอบกับ
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕1๕๒) มำตรำ 
๔๘  ปัญจวีสติ วรรคสอง 
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3.1 เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง พร้อมตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ (กองช่ำง) 
แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งำน  ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค     

(17) โครงกำรซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชน 
        โนนทอง หมู่ท่ี 16 – ชุมชนโนนหัวนำ  หมู่ท่ี 14  
         ตั้งไว้  150,000 บำท 

   ข้อควำมเดิม 
(17) โครงกำรซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชน 
        โนนทอง หมู่ท่ี 16 – ชุมชนโนนหัวนำ  หมู่ท่ี 14  

             ตั้งไว้  150,000 บำท 
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชนโนนทอง หมู่
ที่ 16 – ชุมชนโนนหัวนำ  หมู่ที่ 14  ปริมำณงำน ถนนกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำงยำว 
1,450.00 เมตร ปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 647.00 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด  
ข้อควำมใหม่ 

แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งำน  ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค     

(19) โครงกำรซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชนโนนหัวนำ หมู่ท่ี 14  - 
ชุมชนโนนนำใหม่  หมู่ท่ี 13         ตั้งไว้  150,000 บำท 
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก ชุมชนโนนหัวนำ 
หมู่ที่ 14 – ชุมชนโนนนำใหม่  หมู่ที่ 13  ปริมำณงำน ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 
1,300.00 เมตร ปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 468.00 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบเทศบำล
ก ำหนด 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 ข้อ 273 
หน้ำ 192 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสยั หรือข้อซักถำมขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่ำนใดมีข้อซักถำม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในกำรเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 
2562 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงของกองช่ำง โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 ค่ำ
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรท่ี (19) โครงกำรซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมหินคลุก 
ชุมชนโนนหัวนำ หมู่ท่ี 14 - ชุมชนโนนนำใหม่ หมู่ท่ี 13 จ ำนวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
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3.2 กำรโอนเพ่ิมงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2562 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- มีรำยละเอียดในแผนงำนต่ำงๆ ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่งบประมำณครับ 
นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 

กำรโอนเพ่ิมงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2562 หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
- ระเบียบกำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ อำศัยอ ำนำจตำม ควำมในระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒๗ ว่ำด้วยกำรโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพรำคำ
เปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒) มำตรำ ๔๘  ปัญจวีสติ วรรคสอง 
โอนเพ่ิม  (ส ำนักปลัด) 

แผนงำน บรหิำรงำนทั่วไป 
งำน  บรหิำรงำนทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

(1) โครงกำรซ่อมแซมบ ำรงุรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำด
ใหญ่    ตั้งไว้ 1,450,000 บำท     

รำยละเอียด/โครงกำร/กิจกรรม  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมแซมปกติ หรือค่ำ
ซ่อมกลำง เป็นต้น ตั้งไว้ 1,50,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,249,400 บำท คงเหลือก่อน
โอน 200,600 บำท  โอนเพิ่ม  120,000 บำท คงเป็นงบประมำณหลังโอน  320,600 
บำท 
โอนลด   (กองช่ำง) 

แผนงำน เคหะและชุมชน 
งำน  บรหิำรงำนทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 
งบ  บุคลำกร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง     

รำยละเอียด/โครงกำร/กิจกรรม  เพื่อเป็นเงินค่ำตอบแทนและปรับปรงุค่ำตอบแทนให้แก่
พนักงำนจ้ำง  ตั้งไว้ 1,118,316 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 993,860  บำท คงเหลือก่อนโอน 
124,456 บำท  โอนลด  120,000 บำท คงเหลือหลงัโอน 4,456 บำท  

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสยั หรือข้อซักถำมขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่ำนใดมีข้อซักถำม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในกำรโอนเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 หมวด
ค่ำครุภัณฑ์ของส ำนักปลัด โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในกำรโอนเพ่ิมงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2562 หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
โครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ จ ำนวน 11 เสียง เป็น
เอกฉันท์ 
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ระเบียบวำระที่ 4 ญัตติพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ใน
วำระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
-กำรพิจำรณำร่ำงเทศบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขอเชิญ
ท่ำนรองปลัดแจ้งข้อกฎหมำย ครับ 

นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 
- ข้อกฎหมำย อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖๐ ห้ำมมิให้แปรญัตติรำยจ่ำยข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรำยจ่ำย หรือ
เปลี่ยนแปลงควำมประสงค์ของจ ำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ำย เว้นแต่จะได้รับค ำรับรองจำก
ผู้บริหำรท้องถ่ิน กล่ำวคือ ในกำรแปรญัตติของสมำชิกสภำ ฯ นั้น แปรลดงบประมำณได้ แต่
จะแปรเพิ่มงบประมำณไม่ได้ และจะแปรลดไปตั้งจ่ำยในรำยกำรอื่นไม่ได้ ถ้ำจะน ำไปตั้งจ่ำย
ในรำยกำรอื่นจะต้องให้ท่ำนนำยกเทศมนตรีรับรอง หำกรำยกำรดังกล่ำวท่ำนนำยกไม่รับรอง
เงินจ ำนวนดังกล่ำวจะตกเปน็เงนิกองกลำง ในข้ันตอนกำรแปรญัตตินั้น จะลงมติเป็นรำยข้อก็
ได้ หรือจะแปรเป็นภำพรวมก็ได้ กล่ำวคือเมื่อแปรญัตติเสร็จแล้วให้สมำชิกสภำได้พิเครำะห์
ข้อมูลก่อนแล้วจึงลงมติ จำกนั้นเมื่อสภำลงมติเห็นชอบตำมร่ำงงบประมำณฯที่คณะผู้บริหำร
เสนอจึงน ำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณฯ เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติ ตำมระเบียบต่อไป 
ขอซักซ้อมข้อกฎหมำยเพียงเท่ำนี้ครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด    

- จำกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดสมัยสำมัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 6 
สิงหำคม ๒๕62 ได้มีมติในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ในกำรก ำหนด
ระยะเวลำกำรยื่นแบบแปรญัตติ ในวันที่ 7 สิงหำคม  2562 และหมดระยะเวลำกำรยื่นแปร
ญัตติในวันที่  14  สิงหำคม ๒๕62 ในเวลำ  16.30 น. นั้น  และได้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรแปรญัตติในวันที่ 15 สิงหำคม  2562 ที่ผ่ำนมำ จึงขอเชิญคณะกรรมกำร
แปรญัตติน ำเสนอระเบียบวำระกำรประชุม ขอเชิญครับ 

นำยสุวรรณ  จันทร์เกตุ ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ/สมำชิกสภำเทศบำลเขต ๒ 
- เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนน
สะอำด พนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมนำยสุวรรณ  จันทร์เกตุ ประธำนคณะกรรมกำร
แปรญัตติ และคณะกรรมกำรแปรญัตติ ประกอบด้วย 
1. นำยสุวรรณ จันทร์เกตุ   สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 ประธำนกรรมกำร 
2.นำยกอง พรมลำ      สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 กรรมกำร 
3.นำยอดุลย์ สิมมี         สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 กรรมกำร 
และมีผู้ร่วมเข้ำประชุม จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. นำยไสว เกตมำลำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2 
2. นำยธงชัย วันนิจ  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด 
3. นำยชำญชัย วีรปัญญำนนท์ หัวหน้ำส ำนักปลัด 
- จำกมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ในวันที่  6 สิงหำคม  2562 มีมติ
ก ำหนดกำรยื่นขอแปรญัตติระหว่ำงวันที่  7 สิงหำคม  2562  ถึงวันที่   14  สิงหำคม  
2562  ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลฯท่ำนใดยื่นขอเสนอขอยื่นแปรญัตติต่อ
คณะกรรมกำรกำรแปรญัตติ คณะกรรมกำรแปรญัตติจึงมีมติ ให้ยืนตำมร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ไว้คงเดิม และผ่ำนวำระกำรพิจำรณำร่ำงเทศ
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บัญญัติปี ๒๕๖3 ในวำระที่ ๒ (ข้ันแปรญัตติ) โดยรำยงำนต่อสภำเทศบำลต ำบำลโนนสะอำด
ในวันที่ ๒2 สิงหำคม ๒๕๖1 ต่อไป  
- จึงขอให้ประธำนสภำขอมติที่ประชุมมีมติให้ผ่ำนกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวำระที่ ๒ (ข้ันแปรญัตติ) ครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ใน
วำระที่ ๒ (ข้ันแปรญัตติ) ไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดขอยื่นแปรญัตติ เนื่องจำกให้ยืนตำมร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ไว้คงเดิม ดังนั้นกระผมจะขอมติที่
ประชุมให้ผ่ำนกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖3 ในวำระที่ ๒ (ข้ันแปรญัตติ) นี้ โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบผ่ำนกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖2 ในวำระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)จ ำนวน ๑1 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ พัก  30  นำที ก่อนมีกำรลงมติรำ่งเทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวำระที่ 3  ครับ 
 - พัก  30  นำที - 

นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน บัดนี้ครบก ำหนดเวลำพัก ก่อนมีกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวำระที่ 3 (ข้ันลงมติ)ได้นับองค์ประชุมแล้ว 
ปรำกฏว่ำ มีสมำชิกสภำเทศบำลอยู่ในต ำแหน่ง ๑1 คน  
- เข้ำร่วมประชุม ๑1  คน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนน
สะอำด ประชุมพิจำรณำร่ำงเทศบญัญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 
ในวำระที่ 3 (ข้ันลงมติ) ต่อไปครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  
- กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ลงมติให้ควำมเห็นชอบให้ตรำเทศบัญญัติ         
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ในสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕62 ในวันที่ 22 สิงหำคม  2562 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อจำกเดิมครับ 

 

ระเบียบวำระที่ 5 เรื่อง  ญัตติพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 
วำระที่ 3 (ขั้นลงมติ) 
- อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ ท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ วรรคแรก “ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่สำมไม่มีกำรอภิปรำย เว้น
แต่ที่ประชุมสภำท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันควร” และวรรคท้ำย “ใน
กำรพิจำรณำวำระนี้ให้ที่ประชุมสภำท้องถ่ิน ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
-จำกระเบียบวำระที่  ๓ ญัตติพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยป ระจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖3 (ข้ันแปรญัตติ) ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบในกำรประชุมข้ันแปรญัตติให้ผ่ำน
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นที่เรียบร้อยซึ่งไม่มี
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กำรแปรญัตติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 แต่อย่ำงใด และในที่
ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรำย  

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- เมื่อไม่มีกำรอภิปรำย และสมำชิกสภำต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำนได้เข้ำใจในระเบียบวิธี
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ดังนั้นในวันน้ีเป็นกำรพิจำรณำวำระนี้ให้ที่
ประชุมสภำท้องถ่ินลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ซึ่งผมจะขอมติในที่ประชุมสภำ
เทศบำลแห่งนี้ ในกำรพิจำรณำให้ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำย จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖3 ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  
หรือไม่ผมจะขอมติที่ประชุมสภำเทศบำลฯแห่งนี้ ในกำรพิจำรณำให้ร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเห็นชอบให้ตรำ
เป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 และน ำเสนอให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภูลงนำมให้ควำมเห็นชอบ ต่อไปโปรดยกมือครับ  

มติท่ีประชุม - มีมติท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดเห็นชอบให้ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 จ ำนวน ๑1 เสียงเป็นเอกฉันท์และน ำเสนอให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภูลงนำมให้ควำมเห็นชอบ ต่อไป 

 

ระเบียบวำรท่ี 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกำรกันเงินงบประมำณกรณียังไม่ก่อหน้ีผูกพัน 
6.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมำณกรณียังไม่ก่อหน้ีผูกพัน รำยจ่ำยประจ ำปี  
      งบประมำณ     พ.ศ. 2562 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - ขอเชิญท่ำนรองปลัด ช้ีแจงครับ 
นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 59 ใน
กรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีควำม
จ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรำยงำนขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภำท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่ง
แล้ว หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยำยเวลำ
เบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปตี่อสภำท้องถ่ิน หรือกรณี มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำยกำรดังกล่ำวที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง 
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถ่ิน
แล้วแต่กรณี และโครงกำรดังกล่ำวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตำมที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้  ซึ่ง
เทศบาลต าบลโนนสะอาด มีหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ส าหรับแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงาน
การศึกษา  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานการเกษตร เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 3,351,400 บาท มีรำยละเอียด  ดังนี้ 
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1. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 1.1 งำนบริหำรท่ัวไป  จ ำนวน  2,787,100 บำท  แยกเป็น 
  (1) ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง โครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่   จ ำนวน  320,600  บำท 
  (2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ   จ ำนวน  66,500  บำท  แยกเป็น 
   (2.1) ค่ำจัดซื้อตู้ล ำโพงพร้อมแอมปแ์บบล้อลำกพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 2 ชุดๆละ 13,000 บำท   จ ำนวน 26,000 บำท 
   (2 .2 ) โครงกำรซ่อมแซมครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้ ำและวิทยุ  จ ำนวน  
40,500 บำท 
  (3) ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน โครงกำร
จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดท ำบ่อขยะหรอืเพือ่กิจกำรในกำรบรกิำรสำธำรณอื่นๆในพื้นที่เทศบำลต ำบล
โนนสะอำด  จ ำนวน  2,400,000 บำท 
2. แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
 2.1 งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  จ ำนวน   200,000 บำท 
  (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ค่ำจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำง  จ ำนวน  
200,000 บำท 
3. แผนงำนกำรศึกษำ 
 3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  จ ำนวน 10,000 บำท  
  (1) ครุภัณฑ์ส ำนักงำน    จ ำนวน  10,000 บำท  แยกเป็น 
   (1.1) โต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 1 ตัวๆ
ละ 5,500 บำท   
   (1.2) เก้ำอี้ส ำนักงำนแบบมีพนักพิง  จ ำนวน 1 ตัวๆละ 4,500 
บำท 
4. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 4.1 งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  จ ำนวน  350,000 บำท แยกเป็น 

(1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนทอง หมู่ที่ 16 
กลุ่ม 3  จ ำนวน  100,000 บำท 
  (2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนทำงเท้ำ คสล. บ้ำนโนนทอง  หมู่ที่  16  จ ำนวน  
50,000 บำท  
  (3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนทำงเท้ำ คสล. บ้ำนโนนสะอำด  หมู่ที่   1  
จ ำนวน  50,000 บำท 
  (4) โครงกำรซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ชุมชนโนนหัวนำ 
หมู่ที่ 14 – ชุมชนโนนนำใหม่  หมู่ที่ 13  จ ำนวน  150,000 บำท 
  (5) ค่ำออกแบบ/ค่ำควบคุมงำน  จ ำนวน  74,000 บำท 

   5. แผนงำนกำรเกษตร 
    5.1 งำนส่งเสริมกำรเกษตร   จ ำนวน  4,300  บำท 

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถัง
หมึกพมิพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  4,300 บำท   
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นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อซักถำมเชิญครับ เมื่อไม่มีท่ำนใดมีข้อซักถำม ผมขอมติที่ประชุม
ในกำรกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  แผนงำนกำรศึกษำ แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ และแผนงำนกำรเกษตร  จ านวนเงินทั้งสิ้น 3,351,400 บาทโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ทุก
แผนงำน จ ำนวน ในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ จ ำนวน
เงินท้ังสิ้น 3,351,400 บำท จ ำนวน  11  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

6.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมำณกรณียังไม่ก่อหน้ีผูกพัน รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ  
      พ.ศ. 2561 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - ขอเชิญท่ำนรองปลัด ช้ีแจงครับ 
นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำ
เงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 59 ใน
กรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีควำม
จ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรำยงำนขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภำท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี  
- กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยัง
มิได้ ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำ
ท้องถ่ิน หรือกรณี มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวที่ท ำให้ ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสรำ้ง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถ่ินแล้วแต่กรณี และโครงกำรดังกล่ำว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตำมที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้  ซึ่งเทศบำลต ำบลโนนสะอำด มีหมวด
ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
- กรณีที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ำยได้ตำมข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่งหรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินตำมวรรคสองแล้ว  หำกยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ำยจำกเงินดังกล่ำว ให้เงินจ ำนวนนั้นตกเป็น 
เงินสะสม 
- ซึ่งเทศบำลต ำบลโนนสะอำด มหีมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ยังมิได้ก่อหนีผู้กพัน 
ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ตำมรำยละเอียดตำม
แผนงำน ดังนี ้

แผนงำน เคหะและชุมชน 
งำน  ไฟฟ้ำและถนน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 
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ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิง่สำธำรณูปโภค     
   (20) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำชำย-หญิง ภำยใน 
                                     อำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
                                     ตั้งไว้   100,000 บำท 

นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 
- เนื่องจำก กำรด ำเนินกำรหำผู้รับจ้ำงเหมำในกำรท ำห้องน้ ำทั้งข้ำงบนซึ่งเป็นห้องน้ ำชำย 
และช้ันล่ำงที่เป็นห้องน้ ำหญิง ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเกรงว่ำจะไม่ทันในปีงบประมำณนี้ จึง
จ ำเป็นต้องขอขยำยเวลำกันเงินเพิ่มอีกหนึ่งปีงบประมำณ จึงขออ ำนำจสภำเทศบำลต ำบล
โนนสะอำดแห่งนี้พิจำรณำให้กำรอนุมัติครับ ขอบคุณครับ  

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อซักถำมเชิญครับ เมื่อไม่มีท่ำนใดมีข้อซักถำม ผมขอมติที่ประชุม
ในกำรกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมำณ 
2561  เพิ่มอีกหนึ่งปีงบประมำณในแผนงำนเคหะและชุมชน แผนงำนไฟฟ้ำและถนน งบ
ลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ ำชำย-หญิง ภำยในอำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ตั้งไว้   
100,000 บำท โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ของ
ปีงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2561 เพ่ิมอีกหน่ึงปีงบประมำณ ในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน แผนงำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำ
ก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำชำย-หญิง ภำยในอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ตั้งไว้   100,000 บำท จ ำนวน  11  เสียง  เป็น
เอกฉันท์ 

 

ระเบียบวำระที่ 7 ญัตติอ่ืน ๆ 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
    - มีสมำชิกสภำฯ หรือสวนรำชกำร ท่ำนใดมีญัตติอื่นๆเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน กระผมนำยคมสินธ์ุ  ประสมพืช ต ำแหน่ง รองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  
กระผมมีญัตติอื่นๆ เพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบจำกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ใน
กำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 4 วรรคแปด “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน คณะกรรมกำร บริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หรือคณะกรรมกำรของ
สถำนศึกษำที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น โดยแนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (6) ผู้ทรงคุณวุฒิตำมที่สภำเห็นชอบ เป็นกรรมกำร ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้รับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆด้วยดีเสมอมำ ได้แก่ นำยธวัชชัย  ปุริโส ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
บ้ำนโนนสะอำด ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเห็เป็นประกำรใดโปรดเสนอแนะครับ 
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นำยประพิศ  พลเขต สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
- - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประพิศ  พลเขต  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
ส ำหรับกำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ หำกสมำชิกให้ควำมเห็นชอบ ทำงด้ำนเจ้ำตัวทรำบ
หรือไม่ครับ  

นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 
- ทรำบครับ ได้แจ้งแล้วครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯ หรือสวนรำชกำร ท่ำนใดสอบถำมหรือไม่ครับ หำกไม่มีผมขอมติที่ประชุมใน
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ นำย
ธวัชชัย  ปุริโส  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  จ ำนวน  11 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 

- ขอควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ดดยเทศบำลต ำบล
โนนสะอำด มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 8 แห่ง และแต่ละแห่งได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิไว้ 
ดังนี ้
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนคูณ-โนนทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ นำยระเมียร  สิงห์อำจ 
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำอุดม  ผู้ทรงคุณวุฒิ นำยวีรศักดิ์  เหินสว่ำง 
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุเทพนำรำม ผู้ทรงคุณวุฒิ นำงสุนทร  เสมำเพชร 
4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีส ำรำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นำงทิพยำภรณ์  สำยค ำภำ 
5. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรำษฎร์บ ำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิ นำยศศิพงศ์  ป้ำนภูมิ 
6. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงวนำรำม  ผู้ทรงคุณวุฒิ นำยวรดลชัย พรมพลเมือง 
7. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิริมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ นำงสำวเทวำ  ขิมภูเขียว 
8. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุทธำวำสสำมัคคี ผู้ทรงคุณวุฒิ นำยสมำน  ภูไวย์ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯ หรือสวนรำชกำร ท่ำนใดสอบถำมหรือไม่ครับ หำกไม่มีผมขอมติที่ประชุมใน
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง โปรดยกมือครับ  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  จ ำนวน  11 เสียง  เป็นเอกฉันท์  
นำยคมสินธุ์  ประสมพืช ต ำแหน่งรองปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 

- ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งมี แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ซึ่งหลังจำกกองกำรศึกษำได้ 
จัดท ำแผนดังกล่ำวแล้ว จะต้องมีคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้แผนยุทธศำสตร์
กำรศึกษำ ของ แผนพัฒนำกำรศึกษำ 4 ปี แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ โดยผู้แทนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด คัดเลือก 
คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
ตำม (4) ซึ่งสภำท้องถ่ินเป็นผู้คัดเลือก  ขอเรียนเชิญครับ 
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นำยสังข์ทอง  ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน กระผมนำยสังข์ทอง  ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
กระผมขอเสนอ 
1. นำยไสว  เกตมำลำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
2. นำยทองแดง อสุรินทร์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 1 
3. นำยประสำท  หงส์วงษ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 1 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯ หรือสวนรำชกำร ท่ำนใดสอบถำมหรือไม่ครับ หำกไม่มีผมขอมติที่ประชุมใน
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ
กำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ ทั้ง 3 ท่ำน โปรดยกมือครับ  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  จ ำนวน  11 เสียง  เป็นเอกฉันท์  
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
    - มีสมำชิกสภำฯ หรือสวนรำชกำร ท่ำนใดมีญัตติอื่นๆเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
นำงพวงพยอม  อุดชำ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน ดิฉัน นำงพวงพยอม  อุดชำ  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ตำมที่ ส ำนักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดหนองบัวล ำภู ตรวจสอบงบกำรเงิน เทศบำลต ำบลโนนสะอำด ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๐ ได้มีข้อเสนอแนะให้เจ้ำหน้ำที่ผูเ้กีย่วข้องด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิ
กรณีงบทรัพย์สินประกอบงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ แสดงยอด
ทรัพย์สินทั้งสิ้น จ ำนวน ๖๐,๘๑๗.๘๔๖.๔๗ บำท  แต่รำยละเอียดทรัพย์สินตำมทะเบียนคุม
ทรัพย์สินแสดงยอดจ ำนวน ๒๑,๘๙๘,๓๒๙.๐๐ บำท  ผลต่ำงยอดตำมงบทรัพย์สินสูงกว่ำ
ยอดตำมทะเบียนคุม จ ำนวน ๓๘,๙๑๙,๕๑๗.๔๗  บำท  เทศบำลต ำบลโนนสะอำด ได้มี
ค ำสั่งที่ ๖๘๒/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่  ๒๖  ธันวำคม 
๒๕๖๑ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 

   ๑. สิบต ำรวจเอกคมสินธ์ุ  ประสมพืช  รองปลัดเทศบำล                    ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำยจันทวิทย์  สัตย์ซื่อ  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                       กรรมกำร 
   ๓. นำยอมรเทพ  โทธรรมพำด  หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน   กรรมกำร 
   ๔. นำงสำวอรัญญำ  โนรี หัวหน้ำผ่ำยบริหำรงำนคลัง                   กรรมกำร 
   ๕. จ่ำเอกคุณำกร  ภักดีแขก เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ                กรรมกำร 
   ๖. นำยประกอบ  น้อยสุวรรณำ  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน     กรรมกำร 
   ๗. นำยสุระเชษฐ์  โคตรศรี  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ                          กรรมกำร 
   ๘. นำยผดุงเดช  สิทธิศักดิ์  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี            กรรมกำร 
       ๙. นำยศักดำ  แสนศิริ  นิติกร         กรรมกำร/เลขำนุกำร 

- โดยให้คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผลต่ำงระหว่ำงยอดงบทรัพย์สิน
และยอดงบทะเบียนคุมทรัพย์สินดังกล่ำว และรวบรวมพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กรณีดังกล่ำว เสร็จแล้วรำยงำนผลกำรสอบสวนให้นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด เพื่อ
รำยงำนส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวล ำภู ทรำบ ต่อไป   
- คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกพยำนเอกสำรทำงรำชกำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง กรณีผลต่ำงยอดงบจำกงบทรัพย์สิน กับยอดงบทะเบียนคุมทรัพย์สินดังกล่ำว โดย
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คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมประชุมและมีมติเพื่อพิจำรณำผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวด ำเนินกำร
ดังกล่ำวจ ำนวน  ๗  ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพัน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๒ พฤษภำคม 
๒๕๖๒  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑ 
กรกฎำคม  ๒๕๖๒  
- บัดนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมค ำสั่งดังกล่ำว  ได้ร่วมกันประชุมและได้
ร่วมกันพิจำรณำตรวจสอบในประเด็นดังกล่ำวแล้วเสร็จมีรำยละเอียดข้อเท็จจริง ตำม
รำยละเอียดเอกสำรที่ส่งให้พิจำรณำ (เอกสำรแนบ)   
- จึงขอควำมเห็นชอบให้สภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เห็นชอบงบทรัพย์สินที่ขอปรับปรุง
บัญชีตำมรำยละเอียดค่ะ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯ หรือสวนรำชกำร ท่ำนใดสอบถำมหรือไม่ครับ หำกไม่มีผมขอมติที่ประชุมใน
กำรปรับปรุงบัญชีในงบทรัพย์สิน โปรดยกมือครับ  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  จ ำนวน  11 เสียง  เป็นเอกฉันท์  
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- มีท่ำนใดเสนอเรื่องเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีท่ำนเสนอ กระผมก็ขอขอบคุณสมำชิก
สภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำนครับ ส ำหรับกำรประชุมในครั้งนี้  ผมขอปิดประชุม
ครับ 

ท่ีประชุม - รับทรำบ 
**************************************************** 

ปิดประชุมเวลำ ๑2.0๐ น. 
    ลงช่ือ        ปวรวรรณ  เช้ือไพบูลย ์ ผู้บันทกึกำรประชุม 

              (นำงสำวปวรวรรณ  เช้ือไพบูลย)์  
                             ผู้ช่วยนิติกร 
 
 

ลงช่ือ   ชาญชัย  วีรปัญญานนท์    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
          (นำยชำญชัย  วีรปัญญำนนท)์  

                          หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

ลงช่ือ     คมสินธ์ุ   ประสมพืช     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                      (นำยคมสินธ์ุ  ประสมพืช)  

            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 

ลงช่ือ     สุริยันต์    มุ่งแสง    ตรวจถูกต้อง 
            (นำยสุริยันต์   มุ่งแสง)  
                               ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

  



16 
 

คณะกรรมกำรสำมญัประจ ำสภำเทศบำล ท ำหน้ำที่ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมนี้แล้ว 

ตรวจแล้ว กำรประชุมสมัย  สำมญั   สมัยที่  ๓  ครั้งที่   ๒   ประจ ำปี       พ.ศ.   ๒๕๖2 
 ตรวจวันที่......26.......  เดือน......สงิหำคม...........  พ.ศ.   ......๒๕๖2......... 

 
(ลงช่ือ)          ประสาท   หงส์วงษ์         ประธำนกรรมกำร 

                                               (นำยประสำท  หงสว์งษ์) 
 

(ลงช่ือ)             สุวาท  แหล้ป้อง   กรรมกำร 
         (นำยสุวำท  แหล้ป้อง) 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


