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(ส ำเนำ)   
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1  ครั้งท่ี  ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันท่ี  ๒๗ เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

************************************ 
ผู้มำประชุม 

ล ำดับท่ี ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ
๑ นายสุริยันต ์ มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สุริยันต ์ มุ่งแสง  
๒ นายประดิษฐ ์ วันนิจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ประดิษฐ ์ วันนิจ  
๓ นายกอง พรมลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กอง พรมลา  
๔ นายสุวาท แหล้ปอ้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุวาท แหล้ปอ้ง  
๕ นายประสาท หงส์วงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประสาท หงส์วงษ์  
๖ นายทองแดง อสุรินทร ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทองแดง อสุรินทร ์  
๗ นายสังข์ทอง ดีทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สังข์ทอง ดีทอง  
๘ นายอดุลย ์ สิมม ี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อดุลย ์ สิมม ี  
๙ นายสุวรรณ จันทรเ์กต ุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุวรรณ์ จันทรเ์กต ุ  

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

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

๑ นายอุดมศักดิ ์ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด อุดมศักดิ ์ นาอุดม  
๒ นายธงชัย วันนิจ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ธงชัย วันนิจ  
๓ นายถาวร ศรีสมบัต ิ ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ถาวร ศรีสมบัต ิ  
๔ นายค าพอง        สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ค าพอง สุวรรณบล  
๕ นายประสาท พาน้อย รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ประสาท พาน้อย  
๖ ส.ต.ท.ศราวุธ เช้ือไพบูลย ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ส.ต.ท.ศราวุธ เช้ือไพบูลย ์  
๗ นายสมเดจ็   มุ่งวิชา ผอ.กองสาธารณสุข สมเดจ็ มุ่งวิชา  
๘ นางพวงพยอม อุดชา ผอ.กองคลงั พวงพยอม อุดชา  
๙ นางสาวชุติมา กอผจญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ชุติมา  กอผจญ  

๑๐ นายอมรเทพ  โทธรรมพาด หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อมรเทพ โทธรรมพาด  
๑๑ นางอารสิษา ปริปุณณะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อาริษา ปริปุณณะ  
๑๒ น.ส.ดวงจันทร ์ วันนิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดวงจันทร ์ วันนิจ  
๑๓ นายพรพิชิต แก้วถังเมือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ พรพิชิต แก้วถังเมือง  
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เริ่มกำรประชุม เวลำ 09.00 น. 
ระเบียบวำระกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมัยสามัญ 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕61 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา  

3.1 การขอความเห็นชอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หมวดค่าครภัุณฑ์คอมพิวเตอร ์
3.2 การขอความเห็นชอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2562 หมวดค่าครภัุณฑ์ส านักงาน 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติอื่นๆ 
 

สิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต ำแหน่งปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี ๒๕62 วันที่  27  กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐น.  ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด บัดน้ี ถึงเวลาประชุมแล้วขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่ ตรวจ
นับองค์ประชุมปรากฏ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่ง ๑๒ คน เข้าร่วมประชุม ๑๒  
คน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  
- วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖1 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  
- วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระที่ 1   เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ทรำบ 
- เรียนนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลโนนสะอาดทุกท่าน ขอแจ้งเรื่อง ภาษีรายได้ส่วนบุคคลแจ้งไปยังสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโนนสะอาดทุกท่าน ให้ยื่นภาษี ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือสามารถยื่นได้ที่สรรพากรอ าเภอ
ศรีบุญเรือง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้ด้วยนะครับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  
- ขอขอบคุณนักกีฬาเทศบาลต าบลโนนสะอาดทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เกลียว
สัมพันธ์ประชาชนท้องถ่ินอ าเภอศรีบุญเรือง ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ ตั้งวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยปีนี้เราก็ได้รางวัลมา ๒ รางวัล คือ ชนะเลิศขบวนพาเหรด และรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ วอลเล่ย์บอลหญิง ขอขอบคุณพนักงาน และนักกีฬาทุกท่านครับ  
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- กระผมมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการจดัต้ัง โรงเรียนผู้สูงอายุ ก็มีคณะบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยครับ กระผมขอมีเรื่องแจ้งเท่านี้ครับ ท่านใด
มีข้อราชการอะไรแจ้งอีกหรือไม่ครับ 

นำยอุดมศักด์ิ  นำอุดม  นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด 
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
ดังนี้ครับ 

- 1. สวัสดีครับสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบพนักงานส่วนท้องถ่ินและที่ทางกรมส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ห้ามพนักงานท้องถ่ิน ช่วยเหลือ สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ในช่วงของการ
หาเสียงเลือกตั้งที่จะเกิดข้ึนในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ 

- 2. วันที่ 1-6 มีนาคม 2562 นี้เป็นงานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง ประจ าปี 2562 ให้
พนักงานทุกท่านรวมทั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินที่จะเข้าร่วมงานให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้า
พื้นเมืองเข้าร่วมตลอดทั้งงาน และเจ้าหน้าเข้าร่วม พิธีร าบวงสรวง ของเทศบาลต าบลโนน
สะอาดทั้งหมด 49 คน แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าไปดูหน้างานเพื่อที่จะท าการ
ประดับซุ้มบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอศรีบุญเรือง ฝากทุกท่านที่มีส่วนร่วมเข้าร่วมงานด้วย
นะครับ  

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- - มีสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ท่านใดแจ้งข้อราชการอีกหรอืไม่ครับหากไม่มีแล้วกระผมขอ

ด าเนินการในวาระที่ ๒ ต่อไปเลยนะครับ 
 

ระเบียบวำระที่ 2   เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- แจ้งการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖๒ วันที่ 2๗ 
เดือนธันวาคม 25๖๒ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมเทศบาลทราบพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว และเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ขอให้ท่านได้ตรวจดูว่ามีถ้อยค าใด
จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม       - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- เมื่อไม่มีผู้ใดช้ีแจงเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1 เมื่อ วันที่ 
27 ธันวาคม ๒๕๖1 ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม - เห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖1
เมื่อวันท่ี 27 ธันวำคม ๒๕๖1 จ ำนวน  ๑๒ เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง ญัตติเพ่ือพิจำรณำ  
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- มีรายละเอียดในแผนงานต่างๆ ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณครับ 
สิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์    ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

3.1 การขอความเห็นชอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หมวดค่าครภัุณฑ์คอมพิวเตอร ์
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- ระเบียบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อาศัยอ านาจตาม ความในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ และข้อ 29 ว่าด้วยการโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพราคาเปลี่ ยนแปลงไปให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕1๕๒) มาตรา 
๔๘  ปัญจวีสติ วรรคสอง 
๓.๑.๑ โอนเพ่ิม/ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  (ส ำนักปลัด) 

แผนงำน บรหิารงานทั่วไป 
งำน  บรหิารทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

   (1) อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card  
     Reader)     ตั้งไว้ 3,500 บำท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 5 เครื่องๆละ 700 บาท เพื่อใช้รับรองในการปฏิบัติงานการยกเลิก
ส าเนาเอกสารของผู้มารับบริการจากเทศบาลต าบลโนนสะอาด ตามหนังสือสั่งการ เรื่อง 
การยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน) ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.5/ว 4429 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 2656 ลงวันที่ 28 
สิงหาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2562 
- โดยราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ก าหนด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม(8.2) พ.ศ. 2562 ข้อ 1 
หน้า 6 ตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน แผนงาน
บริหารทั่งไป 
- ตั้งจ่ายรายการใหม่ขออนุมัติโอนเพิ่ม จ านวน 3,5๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๐บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 3,5๐๐ บาท   
โอนลด    (ส ำนักปลัด) 

แผนงำน บรหิารงานทั่วไป 
งำน  บรหิารงานทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
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(1) โครงกำรบ ำรุงซ่อมแซมโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่
ตั้งไว้   1,450,000 บำท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ ารุงซ่อมแซมโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปกติหรือค่าซอ่ม
กลาง ตั้งไว้ 1,450,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0 บาท คงเหลือก่อนโอน 1,450,0๐๐ บาท  
โอนลด  3,500 บาท คงเหลือหลังโอน 1,446,50๐ บาท  

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม 
ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าเพื่อ
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 5 เครื่องๆละ 
700 บาท  จ านวน  3,500 บาท โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในกำรโอนงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ำยรำยกำร
ใหม่เป็นค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ านวน 5 เครื่องๆละ 700 บาท) จ ำนวน  3,500 บำท  จ ำนวน  12  เสียง 
เป็นเอกฉันท์ 
3.2 กำรขอควำมเห็นชอบกำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณกำรตั้งจ่ำยรำยกำร
ใหม่งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 หมวดค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
- ระเบียบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อาศัยอ านาจตาม ความในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ และข้อ 29 ว่าด้วยการโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพราคาเปลี่ ยนแปลงไปให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕1๕๒) มาตรา 
๔๘  ปัญจวีสติ วรรคสอง 
๓.2.๑ โอนเพ่ิม/ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  (ส ำนักปลัด) 

แผนงำน การรกัษาความสงบภายใน 
งำน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

   (1) โครงกำรจัดซื้อถังน้ ำพลำสติก พร้อมขำตั้งเหล็กยึดถัง  
     ขนำดควำมจุ 1,000 ลิตร        ตั้งไว้  18,000 บำท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อจัดซื้อถังน้ าพลาสติก พร้อมขาตั้งเหล็กยึดถัง ขนาด
ความจุ 1,000 ลิตร จ านวน 4 ถังๆละ 4,500 บาท เพื่อใช้บรรจุน้ าด่ืม น้ าอุปโภค บริโภค 
บริการแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ในสถานที่รองรับน้ าภายในชุมชนต่างๆ เนื่องจากเกิดภาวะ
ฝนแล้ง ประชาชนขาดแคลนน้ า และรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ได้รับความช ารุดต้องได้รับ
การซ่อมแซม  
- โดยราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อยู่นอกเหนือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์ส านักงานที่ก าหนด 
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- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม(8.2) พ.ศ. 2562 ข้อ 2 
หน้า 8 ตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
- ตั้งจ่ายรายการใหม่ขออนุมัติโอนเพิ่ม จ านวน 18,0๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๐ บาท 
คงเหลือก่อนโอน 18,0๐๐ บาท   
โอนลด    (ส ำนักปลัด) 

แผนงำน บรหิารงานทั่วไป 
งำน  บรหิารงานทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

(1) โครงกำรบ ำรุงซ่อมแซมโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่
ตั้งไว้   1,450,000 บำท 

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ ารุงซ่อมแซมโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปกติหรือค่าซอ่ม
กลาง ตั้งไว้ 1,450,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,500 บาท คงเหลือก่อนโอน 1,446,5๐๐ 
บาท  โอนลด  18,000 บาท คงเหลือหลังโอน 1,428,50๐ บาท  

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม 
ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าเพื่อ
จัดซื้อถังน้ าพลาสติก พร้อมขาตั้งเหล็กยึดถัง ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จ านวน 4 ถังๆละ 
4,500 บาท เพื่อใช้บรรจุน้ าดื่ม น้ าอุปโภค บริโภค บริการแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ใน
สถานที่รองรับน้ าภายในชุมชนต่างๆ  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในกำรโอนงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ำยรำยกำร
ใหม่เป็นค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน (จัดซื้อถังน้ าพลาสติก พร้อมขาต้ังเหล็กยึดถัง ขนาดความจุ 
1,000 ลิตร จ านวน 4 ถังๆละ 4,500 บาท) จ ำนวน  18,000 บำท  จ ำนวน  12  
เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวำระที่ 4    ญัตติอ่ืน ๆ  
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมญีัตติอื่นๆที่จะเสนอในวาระนี้ ขอเชิญครบั 
นำยประพิศ  พลเขต สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 

- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผม นายประพิศ  พลเขต  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2  ในญัตตินี้กระผมขอแจ้งเป็นญัตติที่ขอ
ความเห็นและข้อช้ีแจง เนื่องจากในขณะนี้ชุมชนคึมน้ าเกลี้ยง ได้เข้ามาร้องทุกข์กับผู้น าใน
ชุมชน เนื่องจากว่ามีโรงน้ าตาลมาตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
กระผมในนามผู้รับเรื่องมาจากประชาชนในพื้นที่ จึงอยากจะขอให้กองสาธารณสุข และฝ่าย
นิติกร เข้าไปตรวจสอบดูแล หรือมีข้อช้ีแจงในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยครับ 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ได้ตรวจรายงานการประชุมน้ีแล้ว 

ตรวจแล้ว การประชุมสมัย  สามัญ   สมัยที่  1  ครั้งที่   1   ประจ าปี       พ.ศ.   ๒๕๖2   
ตรวจวันที่......6.......  เดือน......มีนาคม..........  พ.ศ.   ......๒๕๖2......... 

 

(ลงช่ือ)          ประสาท   หงส์วงษ์         ประธานกรรมการ 
                                                   (นายประสาท  หงส์วงษ์) 

 

(ลงช่ือ)             สุวาท  แหล้ป้อง   กรรมการ 
         (นายสุวาท  แหล้ป้อง) 

 

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

 

นำยสมเด็จ  มุ่งวิชำ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผมนายสมเด็จ  มุ่งวิชา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากที่ท่านประพิศ  พลเขต สมาชิกสภา เขต 2 
ได้ติดตามเรื่องร้องทุกข์ จากมลพิษทางอากาศ เนื่องจากมีโรงน้ าตาลมาตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียง ตามระบบแล้วจะต้องท าเรื่องร้องทุกข์เข้ามา ซึ่งตามหลักแล้วปัญหาของน้ าตาล
แรกๆจะมีกลิ่น สักพักมันก็จะเจือจางไป ข้อควรปฏิบัติก็คือให้พืน้ที่ใกลเ้คียงท าเรือ่งรอ้งเรียน
มา ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโนนสะอาดที่รับผิดชอบจะออกไปตรวจ และให้ค าแนะน า
ครับ 

มติท่ีประชุม       - รับทรำบ 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลโนนสะอาดท่านใด
เสนอแนะอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอปิดประชุม ครับ 

ปิดประชุมเวลำ 12.00 น. 
งช่ือ       ดวงจันทร์ วันนิจ          ผู้บันทึกการประชุม 

           (นางสาวดวงจันทร์ วันนิจ )  
                               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

ลงช่ือ     อาริสษา   ปริปุณณะ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางอาริสษา   ปริปุณณะ)  

                         หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 

ลงช่ือ   สิบต ารวจโท ศราวุธ   เช้ือไพบูลย์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                     (ศราวุธ    เช้ือไพบูลย์)  

                            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 
ลงช่ือ     สุริยันต์  มุ่งแสง       ตรวจถูกต้อง 

             (นายสุริยันต์   มุ่งแสง)  
                                ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

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