
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 256๕

วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.256๕ เวลา 10.00 น.
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 สุรัตน์ แก้วด่านจาก
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 พิทธิยา พัฒนเดชากูล
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
๒ นายณรงค์ ดุลสันเทียะ กํานันตําบลโนนแดง ณรงค์ ดุลสันเทียะ
๓ นายสมนึก วรรณวิกรม์ ผอ.กองช่าง สมนึก วรรณวิกรม์
๔ นายนวรัฐ ต่อสกุล ผู้อํานวยการกองการศึกษา นวรัฐ ต่อสกุล
๕ นายสุรศักดิ์ พองพรหม ผอ.โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง สุรศักดิ์ พองพรหม
๖ นางพชรพัชร์ ราชนิล ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯ พชรพัชร์ ราชนิล
๗ นายประวิทย์ หาญณะรงค์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประวิทย์ หาญณะรงค์
๘ นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
๙ นางสาวจิรปรียา รั้งกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง จิรปรียา รั้งกระโทก

/เริ่มประชุม.......................
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายธนสร สารนอก -เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมเรียนเชิญนั่งบัลลังก์เพ่ือเป็นประธานในท่ีประชุม

นายรวม บุญเที่ยง - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 256๕ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายรวม บุญเที่ยง ๑. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น ๑๒ ท่าน
ประธานสภาเทศบาล
มติท่ีประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. 256๕ เม่ือวันที่ 1๕ สิงหาคม 256๕

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมได้ส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่านใด จะเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ถ้อยคําในรายงานการประชุมฯ หรือไม่ครับ - ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 256๕
เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 256๕
กรุณายกมือขึ้น
-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๑๒ เสียง -สมาชิกสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุม จํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระ ท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในวาระที่ ๒ และวาระท่ี ๓

นายรวม บุญเที่ยง - ตามมติท่ีประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ.256๕
ประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 1๕ สิงหาคม 256๕ ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้กําหนดวันแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไว้
จํานวน ๓ วัน คือวันท่ี 16-๑7– 18 สิงหาคม 256๕ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
-กระผมได้ดําเนินการจัดส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯโดยละเอียด และประธานคณะกรรม
แปรญัตติฯ ได้นัดคณะกรรมการฯ ประชุมในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 256๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
และประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กระผม และกระผม
ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพิจารณาแล้ว
-ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัตฯิ อ่านบันทึกการตรวจร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทราบ ขอเชิญครับ
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นายประสิทธ์ จํานงนอก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทุิกท่าน
เลขานุการคณะกรรมการ กระผมนายประสิทธ์ จํานงนอก เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

แปรญัตติฯ บันทึกผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 256๖ ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในคราวประชุม

สภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 256๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 256๕

สภาเทศบาลตําบลโนนแดงได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ และสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ได้ส่งร่างเทศบัญญัติ

ดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติ โดยกําหนดเวลายื่นเสนอคําแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน

ตั้งแต่วันที่ 16-17-18 สิงหาคม 256๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เม่ือครบกําหนดแล้วไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด

ยื่นขอเสนอคําแปรญัตติ

ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบล

โนนแดง เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 256๖ ซ่ึงมีผลการพิจารณา ดังนี้

๑. ชื่อร่างเทศบัญญัติ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๒. คําแถลงงบประมาณ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๓. หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๔. ร่างเทศบัญญัติ ข้อท่ี ๑-๗ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๕. รายละเอียด ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาทีละข้อ ทีละหน้า อย่างละเอียดแล้ว จึงมี

มติให้คงร่างเดิมของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖

ทุกประการ และให้นําเสนอต่อประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป

(ลงชื่อ) สมพงศ์ พิมพ์กลาง

( นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง )

ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

นายรวม บุญเที่ยง -ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 256๖ ได้รายงานการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระ

ท่ีสอง (ข้ันตอนการแปรญัตติ) โดยมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้คง
ร่างเดิมไว้ ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยืนตามร่างเดิม เม่ือเป็นดังนี้
ผมจะขอถามมติท่ีประชุมนะครับ
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
256๖ ในวาระท่ี ๒ กรุณายกมือขึ้นครับ
-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๑๒ เสียง -ไม่เห็นชอบ - เสียง-งดออกเสียง ๑๒ เสียง

/เป็นอันว่า...
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-เป็นอันว่าท่ีประชุม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระท่ี 2 ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง

มติท่ีประชุม - เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในวาระที่ 2 จํานวน ๑๒ เสียง

นายรวม บุญเที่ยง -ตามระเบียบข้อ ๕๒ เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล เว้นแต่ที่ประชุมสภาเทศบาล จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณา

วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่
-สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กรุณายกมือขึ้น
-ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จํานวน ๑๒ เสียง -ไม่ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จํานวน - เสียง
-งดออกเสียง จํานวน - เสียง
-เป็นอันว่าท่ีประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง

มติท่ีประชุม - เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ จํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระ ท่ี ๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(อุปกรณ์การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)) ให้เป็นสิทธ์ิแก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือ
ประธานสภาเทศบาล ท่ี มศทท. ๙ /464 ลงวันที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕๖5 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้กับโรงเรียนปลายทาง
ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในรูปแบบ
Digital Life Box ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ให้กับสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษา
เทศบาลตําบลโนนแดง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

/ซ่ึงได้ดําเนินการ...

ลําดับ รายการอุปกรณ์
จํานวน

(หน่วย)

ราคา/

หน่วย

1 ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม และ

อุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมติดตั้ง

3 2,500.00

2 กล่องรับสัญญาณ ดาวเทียม พร้อม

ติดตั้ง

9 1,175.00

3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

Access Point พร้อมติดตั้ง

1 1,355.00
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ซ่ึงได้ดําเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว นั้น มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แจ้งให้ทราบว่า ขอมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นทรัพย์สินของ
สถานศึกษาเพ่ือการดําเนินการบันทึกมูลค่าทรัพย์สินได้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป ซ่ึง
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๘๗ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า
ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
กฎกระทรวง รวมท้ังระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖0 มีผลใช้บังคับ ซึ่งในพระราชบัญญัติฯ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ เช่นเดียว
กับส่วนราชการอื่น ซ่ึงผลของการใช้บังคับกฎหมายส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้างแสะการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในหลายประเด็น
ดังนี้

1.ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔ (๓) กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบลตามลําดับ ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่
อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุกรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
จะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของอปท. ด้วย ซ่ึงการพิจารณางบประมาณของ
อปท. เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดให้สภาท้องถ่ินมีอํานาจ
ในการพิจารณาให้ความเห็นขอบในเรื่องดังกล่าว

นายรวม บุญเที่ยง -ก่อนที่จะขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลโนนแดงมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านไดจะอภิปรายผมขอมติที่

ประชุมครับ
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(อุปกรณ์

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)) ให้เป็นสิทธิ์แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

โนนแดง กรุณายกมือขึ้นครับ

-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบจํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง

-เป็นอันว่าท่ีประชุม เห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(อุปกรณ์การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)) ให้เป็นสิทธิ์แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง

ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๒ เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน ๑๒ เสียง

/ระเบียบวาระท่ี ๕...
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลโนนแดง ดําเนินการ สรรหาและเลือก

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดงได้หมด

ประธานสภาเทศบาล วาระลง จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดงชุดใหม่ ตามกฎกระทรวง กําหนดจํานวน

กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ

วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ไว้ ณ วันท่ี 5 เมษายน 2564 ประกอบกับ

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง กําลังดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๓ (๕) กําหนดให้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจํานวนหน่ึงคน ซึ่งการสรรหาและเลือกกรรมการตามกฎกระทรวง ข้อ ๖ (๓)

กําหนดให้ดําเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่านครับ

นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงขอเสนอ

นายธงชัย ประกอบผล เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตําบล

โนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑ นายบุญมี ผินพิมาย ๒ นายประสิทธ์ จํานงนอก

- มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)

ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง หากเห็นชอบให้นายธงชัย

ประกอบผล เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง ขอให้

ยกมือขึ้น

-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ จํานวน - เสียง

งดออกเสียง จํานวน - เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้าม)ี
นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุมที่จะเสนอท่ีประชุม
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีก กระผมได้ดําเนินการประชุมครบ
ทุกระเบียบวาระแล้ว กระผมขอปิดการประชุมครับ ขอขอบคุณครับ

/เลิกประชุม...
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เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

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

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

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

ปลัดเทศบาลตําบลโนนแดง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕

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

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

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

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

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

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สภาเทศบาลตําบลโนนแดง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๒
ประจําปี พ.ศ. 256๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง


