
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 256๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
..........................................................

ผู้มาประชุม

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายรวม บุญเที่ยง ประธานสภาเทศบาล รวม บุญเที่ยง
2 นายธงชัย ประกอบผล รองประธานสภาเทศบาล ธงชัย ประกอบผล
3 นายประสิทธิ์ จํานงนอก สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธ์ิ จํานงนอก
4 นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาล ลา
5 นายชื่น เงินโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ชื่น เงินโพธิ์
6 นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล สมพงศ์ พิมพ์กลาง
7 นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธพงษ์ ญาติกลาง
8 นางอุ่น บรรจงนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุ่น บรรจงนอก
9 นายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี ผินพิมาย
10 นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุดร พลนอก
11 นายอารุณ ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล อารุณ ฉัตรพิมาย
12 นางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาล พนิดา คําภีระ
13 นายธนสร สารนอก เลขานุการสภาเทศบาล ธนสร สารนอก

ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
2 นางพิทธิยา พัฒนเดชากูล รองนายกเทศมนตรี ไม่มา
3 นายติม ปักนอก รองนายกเทศมนตรี ติม ปักนอก
4 นายภาณุมาศ บุญศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ภาณุมาศ บุญศรี
5 นายธนชัย เผยศิริ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ธนชัย เผยศิริ

พนักงานเทศบาล/ประชาชน
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นางภานุชนารถ จิตรพิมาย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ภานุชนารถ จิตรพิมาย
2 นางระวิวรรณ เขตคาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระวิวรรณ เขตคาม
๓ นายประวิทย์ หาญณะรงค์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประวิทย์ หาญณะรงค์
๔ นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
๕ นางสาวจิรปรียา รั้งกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง จิรปรียา รั้งกระโทก

/เริ่มประชมุ.......................



-๒-

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายธนสร สารนอก - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อม
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญนั่งบัลลังก์เพ่ือเป็นประธานในท่ีประชุม

นายรวม บุญเที่ยง - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่าน “ ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ

สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 256๕” ขอเชิญครับ
นายธนสร สารนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภา

เทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 256๕
ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนน

แดง ครั้งแรก เม่ือวัน 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้มีมติกําหนดวันเริ่มการประชุม
สภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 256๕ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.256๕ ถึงวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.256๕ มีกําหนดไม่เกิน
๓๐ วัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาล

ตําบลโนนแดง จึงเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.

256๕ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256๕ ถึงวันที่ ๒ เดือน มีนาคม

พ.ศ.256๕ มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕

ลงชื่อ นายรวม บุญเที่ยง

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 256๕ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายรวม บุญเที่ยง ๑.1. มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น ๑๑ ท่าน
ประธานสภาเทศบาล ลาประชุม ๑ ท่าน คือ นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

มติท่ีประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕6๔ เม่ือวันที่ 2๙ ธันวาคม ๒๕6๔

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมได้ส่งให้กับสมาชิกฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ (ไม่มี)

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
/-สมาชิกท่านใด...



-๓-
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ.256๔ เม่ือวันท่ี 2๙ ธันวาคม ๒๕6๔
กรุณายกมือขึ้น
-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ...……-………...เสียง

งดออกเสียง…………-………...เสียง
มติท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระ ท่ี ๓ เรื่อง กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 256๕ วันเริ่ม
สมัยประชุม สามัญประจําปี พ.ศ. 256๕ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายรวม บุญเที่ยง -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดจํานวน
ประธานสภาเทศบาล สมัยประชุม ขอเชิญครับ

นายธนสร สารนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๑ “การกําหนดจํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่
ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี ของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม (ให้มีผู้เสนอและมีผู้รับรอง)

เม่ือสภาท้องถ่ินมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินทําเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ท่ีเปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”
- สําหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน และให้กําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน
(ข้อ ๑๑ (๒))
-และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด สมัยประชุม
สมัยสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนด ไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

นายรวม บุญเที่ยง -เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย แล้ว
ประธานสภาเทศบาล กระผมจึงขอปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาลว่า ตามมาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้ปีหนึ่ง มี
สมัยประชุมสามัญสี่สมัย ซ่ึงแต่ละสมัยจะกําหนดวันเริ่มประชุมเมื่อใด และการ
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖

/ส่วนการประชุม...



-๔-
ส่วนการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 256๕ สภาเทศบาล

ตําบลโนนแดง ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรก ประจําปี พ.ศ.256๔ เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม 256๔ ซ่ึงกําหนดวันเริ่ม
ประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๕ ถึงวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๕ มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
-จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ
ประจําปี พ.ศ. 256๕ สมัยท่ี ๒ สมัยท่ี ๓ สมัยท่ี ๔ และกําหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญครับ

นายประสิทธิ์ จํานงนอก เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายประสิทธิ์ จํานงนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอให้กําหนดวันเริ่มประชุมของแต่ละสมัยและระยะเวลาดังนี้
-สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 256๕ วันเริ่มประชุม
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๕ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

-สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. 256๕ วันเริ่มประชุม
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. 256๕ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

-สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. 256๕ วันเริ่มประชุม
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
-การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันเริ่มประชุม
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรอง จํานวน ๒ ท่าน ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล -รับรองถูกต้อง

(ผู้รับรองคือ ท่านสมพงศ์ พิมพ์กลางและท่านบุญมี ผินพิมาย)

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีก กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 256๕
และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามท่ีท่านประสิทธ์ิ
จํานงนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เสนอ ขอได้โปรดยกมือข้ึนครับ

ท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ....๑๑....เสียง ไม่เห็นชอบ....-.....เสียง
งดออกเสียง....-....เสียง

มติท่ีประชุม - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ....๑๑....เสียง

นายรวม บุญเที่ยง -สภาเทศบาลฯ ได้มีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 256๕
ประธานสภาเทศบาล และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามรายละเอียด ดังนี้นะครับ
-สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 256๕ วันเริ่มประชุมตั้งแต่
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๕ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน
๓๐ วัน (ซ่ึงสภาเทศบาลกําหนดไว้แล้ว)

/-สมัยประชุม...



-๕-

-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. 256๕ วันเริ่มประชุมตั้งแต่
วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๕ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. 256๕ วันเริ่มประชุมตั้งแต่
วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. 256๕ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
-สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. 256๕ วันเริ่มประชุมตั้งแต่
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
-การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันเริ่มประชุมตั้งแต่
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ขอ
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๒ ตามท่ีเทศบาลตําบลโนนแดงได้ตั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้
กองคลังมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน ๑ เครื่อง เนื่องจากเครื่องพิมพ์กอง
คลังชํารุด และเกิดปัญหาบ่อยครั้งระหว่างการจัดพิมพ์เอกสาร ดังนั้นเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานได้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กองคลังจึงมี
ความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย
ขอโอนลดจากหมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น จํานวน ๘,๙๐๐.-บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑ คู่รายการ
ตามรายละเอียดดังนี้

/-รายการโอน...



-๖-
รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( + )

1. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
สามัญพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตลอดปี ต้ังไว้

๓,๐๑๙,๕๖0.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๙๙,640
บาท คงเหลือก่อนโอน ๒,๑๑๙,๙๒0.- บาท ขอ
โอนลดคร้ังน้ี ๘,๙00.- บาท คงเหลือหลังโอน

๒,๑๑๑,๐๒0.บาท

1. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาวดํา จํานวน ๑ เครื่องๆละ ๘,๙๐๐.-บาท (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม
๒๕๖๔) ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๘,๙00.-บาท

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คร้ังที่ ๒ ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนแดงเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ
- อนุมัติ...…๑๑.....เสียง - ไม่อนุมัติ.......-......เสียง
- งดออกเสียง......-.....เสียง

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลโนนแดง อนุมัติจํานวน...๑๑...เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งบเฉพาะการกิจการประปา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ครั้งท่ี ๑

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

งบเฉพาะการกิจการประปา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๑
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งบเฉพาะการกิจการประปา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๑ ตามท่ี

/เทศบาลตําบล...



-๗-
เทศบาลตําบลโนนแดงได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น บัดนี้กองการประปามีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบเฉพาะการกิจการประปา ในงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง และจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน ๑ เครื่อง เนื่องจากเครื่องเดิมใช้งานมานานหลายปีมี
ปัญหาความล่าช้าในการประมวลผลและระหว่างจัดพิมพ์เอกสาร ทําให้ไม่สะดวก
ต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกิจการประปาท่ีใช้ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LASS)

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น กองการประปาจึงมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบเฉพาะการกิจการประปา แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน
๑ เครื่อง และจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน ๑ เครื่อง โดยขอโอนลดจาก
หมวดเงินเดือนของกองการประปา ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น จํานวน ๒๕,๖๐๐.-บาท จํานวน ๒ คู่รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( + )
1. แผนงาน การพาณิชย์
งาน กิจการประปา
งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตลอดปี ตั้งไว้ ๑๕๓,
๗๘0.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.-บาท คงเหลือก่อนโอน
๑๕๓,๗๘0.- บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี ๒๓,๐00.- บาท

คงเหลือหลังโอน ๑๓๐,๗๘0.-บาท

1. แผนงาน การพาณิชย์
งาน กิจการประปา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่องๆ
ละ ๒๓,๐๐๐.-บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) ขอโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๓,๐00.-บาท

๒. แผนงาน การพาณิชย์
งาน กิจการประปา
งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตลอดปี ตั้งไว้ ๑๕๓,
๗๘0.-บาท โอนลดแล้ว ๒๓,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว
0.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๓๐,๗๘0.- บาท ขอโอน
ลดคร้ังน้ี ๒,๖00.- บาท คงเหลือหลังโอน
๑๒๘,๑๘0.-บาท

๒. แผนงาน การพาณิชย์
งาน กิจการประปา
งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาวดํา (๑๘หน้า/นาท)ี จํานวน ๑ เครื่องๆละ ๒,
๖๐๐.-บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๒,๖00.-บาท

/ขอได้โปรด...



-๘-
ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ งบเฉพาะการกิจการประปา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งท่ี ๑ ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ
- อนุมัติ........๑๑........เสียง - ไม่อนุมัติ.......-........เสียง
- งดออกเสียง......-......เสียง

มติท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลโนนแดง อนุมัติจํานวน...๑๑...เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ท่ีจะเสนอที่ประชุม ขอเชิญครับ

-ขอเชิญท่าน สท.พนิดา คําภีระ ครับ
นางพนิดา คําภีระ -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เนื่องจากดิฉันได้มี

โอกาสไปเดินที่ตลาดสดเทศบาลตําบลโนนแดง พบว่าที่หลังตลาดสดจะมีถังขยะที่
แม่ค้านําขยะมาท้ิงตอนเย็น ซ่ึงมีถังขยะอยู่แค่สองถัง มีขยะเต็มล้นออกมาและก็รก
มาก ตรงบริเวณที่ว่างติดกับเจ้าของบ้านท่ีไม่อยู่บ้าน ซ่ึงดิฉันได้ไปดูหลายครั้งก็
พบว่ามีขยะล้นทุกครั้ง สกปรกมาก อยากจะขอให้ทางเทศบาลนําถังขยะไปเพ่ิม
และติดป้ายประชาสัมพันธ์ช่วยรักษาความสะอาด อาจจะดูดีขึ้น ขอบคุณคะ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่าน สท.อุดร พลนอก ครับ
นายอุดร พลนอก -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ผมอยากเรียนถามท่าน

ประธานสภาผ่านไปถึงท่านนายกเทศมนตรี ซ่ึงตอนนี้สถานการณ์โควิดของเราแพร่
ระบาดเยอะมาก อยากทราบว่าทางเทศบาลเรามีมาตรการดูแลอย่างไรและ
ดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับผู้ติดโควิด หรือว่าผู้ติดเชื้อแล้วได้ไปรักษาท่ีโรงพยาบาล
แล้วกลับมารักษาตัวที่บ้าน ไม่ทราบว่าทางเทศบาลดูแลอย่างไร ขอบคุณมากครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดงช้ีแจงครับ เชิญครับ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่านครับ
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ตามท่ีทาง ท่านพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ได้นําเรียนถึง

จํานวนถังขยะที่มีปริมาณน้อยทําให้เกิดความไม่เพียงพอที่บริเวณหลังตลาดสด
เทศบาลนะครับ เรื่องนี้ผมจะประสานในส่วนของกองสาธารณสุขให้เพ่ิมจํานวน

/ถังขยะให.้..



-๙-
ถังขยะให้และจัดทําป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและ
เป็นตลาดสดน่าซื้อของเทศบาลต่อไป ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้นํา
เรียนในที่ประชุมได้รับทราบครับ และตามที่ท่านอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลโนนแดง ได้มีความห่วงใยในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ ซ่ึงในพ้ืนที่ของเรามีการระบาดเป็นจํานวนมาก ก็เลยอยากนําเรียนว่าทาง
เทศบาลมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันอย่างไร ก็อยากนําเรียนให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบว่าทางเทศบาลตําบลโนนแดงเองได้ร่วมกับโรงพยาบาลโนนแดงและ
สาธารณสุขอําเภอโนนแดง ด้วยความห่วงใยได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือกําหนด
มาตรการต่างๆเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ซ่ึงทาง
โรงพยาบาลโนนแดงและสาธารณสุขอําเภอโนนแดง ได้มีการประชุมเพื่อที่จะได้ให้
ผู้นําชุมชน พี่น้อง อสม. ประสานพ่ีน้องในชุมชนให้มารับวัคซีนกระตุ้นเข็มท่ี ๓
เพิ่มและในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตั้งแต่เข็มที่ ๑ เข็มท่ี ๒ ก็ให้ประชาสัมพันธ์
ให้มารับวัคซีนเพิ่มเพื่อที่จะให้ครอบคลุมในพื้นท่ีจะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในการ
ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ได้ ในส่วนของพื้นท่ีท่ีมีติดเชื้อโควิด-๑๙ ในส่วนของเทศบาล
ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแล เราได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์พักคอยที่โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดงของเรา มีจํานวนเตียง ๒๐ เตียง
สําหรับรองรับผู้ป่วยท่ีอยู่ในระดับสีเขียว แล้วทางโรงพยาบาลโนนแดงโดยท่าน
ผู้อํานวยการและคุณหมอจะออกมาดูอาการและจ่ายยาให้ ตามมาตรการการรักษา
โรคโควิด-๑๙ ซ่ึงทางเทศบาลให้ความสําคัญและดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี พร้อมทั้ง
ดูแลในเร่ืองของสวัสดิการเป็นค่าอาหาร อํานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เพื่อ
ความปลอดภัยแก่พ่ีน้องเรานะครับ ส่วนในระดับที่จะมีการกักตัวหรือผู้ป่วยท่ีไม่มี
อาการหรืออาการไม่รุนแรงทางโรงพยาบาลก็อาจจะให้กักตัวท่ีบ้านหรือ Home
Isolationได้เราก็จะมีการติดตามอาการและมีการตรวจ ATK และก็มีการตรวจ
RT-PCR จนมีความปลอดภัยและก็สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ อยากนําเรียน
ให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ทางเทศบาลให้ความสําคัญในการควบคุมและป้องกัน
โรคโควิด-๑๙ อย่างเต็มที่เพ่ือเป็นการระงับการระบาดและเพ่ือความปลอดภัย
ปลอดโรคของพ่ีน้องเราทุกคนครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีก กระผมได้ดําเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

กระผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายประวิทย์ หาญณะรงค์)

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
/(ลงชื่อ)...



-๑๐-

(ลงชื่อ)................................................เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
(นายธนสร สารนอก)

ปลัดเทศบาลตําบลโนนแดง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม 256๕

(ลงชื่อ)........................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอุดร พลนอก)

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญมี ผินพิมาย)

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ/เลขานุการ
(นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง)

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สภาเทศบาลตําบลโนนแดง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจําปี พ.ศ. 256๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕
เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).......................................................
(นายรวม บุญเที่ยง)

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

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


	                ประกาศ  ณ วันที่   ๒๖  เดือน ม

