
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี 2564

วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 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 ลา
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
2 นายสุรศักดิ์ พองพรหม ผอ.โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง สุรศักดิ์ พองพรหม
๓ นายประวิทย์ หาญณะรงค์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประวิทย์ หาญณะรงค์
๔ นางพชรพัชร์ ราชนิล ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯ พชรพัชร์ ราชนิล
๕ นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
๖ นางสาวจิรปรียา รั้งกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง จิรปรียา รั้งกระโทก
๗ นายนวรัฐ ต่อสกุล ผู้อํานวยการกองการศึกษา นวรัฐ ต่อสกุล
๘ นางระวิวรรณ เขตคาม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ระวิวรรณ เขตคาม

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

นายรวม บุญเที่ยง - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่าน “ ประกาศสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ประธานสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ

สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 2564” ขอเชิญครับ

นายธนสร สารนอก ประกาศสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล ตําบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 2564

ตามที่สภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ครั้งแรก เม่ือวัน 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้มีมติกําหนดวันเริ่มการประชุม สมัย

ประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.

ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลตําบล

โนนแดง จึงเรียกประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่

วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 มี

กําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)

(นายรวม บุญเที่ยง)

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ

ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น 11 ท่าน

ลา 1 ท่าน คือ นายอารุณ ฉัตรพิมาย

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2564

เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2564

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมได้ส่งให้กับสมาชิกฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

/-สมาชิกท่านใด.....
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- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2ประจําปี 2564

เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2564

กรุณายกมือขึ้น

-สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง........๑๑...............เสียง

-สมาชิกสภาเทศบาล ไม่รับรอง......-.............เสียง

-งดออกเสียง..........-...........เสียง

มติท่ีประชุม -รบัรองรายงานการประชุม-

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียด กฎหมาย ระเบียบท่ี

ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ

นายธนสร สารนอก -เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 คณะกรรมการ

สภาท้องถ่ิน

- ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจํานวนไม่น้อยกว่าสาม

คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ถือว่าเป็นคณะกรรมการสามัญ เนื่องจากว่า

คณะกรรมการสามัญนั้นจะต้องเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้น เพราะฉะนั้น ใน

เบื้องต้นคงจะต้องให้ประธานสภาเทศบาลหารือในท่ีประชุมก่อนว่าจะกําหนดก่ีคน คือ

มีได้ตั้งแต่สามคนไม่เกินเจ็ดคน หลังจากกําหนดจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้แล้วก็ให้เสนอไปจนครบแต่ถ้ามีเสนอเกิน

จํานวนท่ีสภากําหนดก็จะมีการลงมติโดยการยกมือแบบเปิดเผย ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายแล้วและตามระเบียบ

ประธานสภาเทศบาล กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ103(1)คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

-ผมขอหารือว่าเราจะกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนก่ีคน ขอเชิญ

สมาชิกฯ เสนอครับ

/นายสมพงศ์.....
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นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงขอเสนอให้กําหนด

จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน.....๓.....คน

นายรวม บุญเที่ยง - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ (ไม่มี)

ประธานสภาเทศบาล - หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง หากเห็นชอบให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ท่าน ขอให้ยกมือข้ึน

-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ.....๑๑......เสียง

ไม่เห็นชอบ....-.....เสียง

งดออกเสียง....-.....เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน ๑๑ เสียง

-ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้สมาชิกฯ เสนอทีละรายช่ือและให้

มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน

-ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง ครับ

นายบุญมี ผินพิมาย เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอ นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑ นายธงชัย ประกอบผล ๒ นางอุ่น บรรจงนอก

- มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ (ไม่มี)

-หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก จึงถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็น

มติที่ประชุม คือ นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง

-ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองครับ

นายธงชัย ประกอบผล เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธงชัย ประกอบผล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอ นายประสิทธ์ิ จํานงนอก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑ นายบุญมี ผินพิมาย ๒ นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง

- มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองอีกหรือไม่ (ไม่มี)

-หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก จึงถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็น

มติที่ประชุม คือ นายประสิทธ์ิ จํานงนอก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง

-ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามครับ

/นายสมพงศ์.....
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นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอ นายธงชัย ประกอบผล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑ นายประสิทธิ์ จํานงนอก ๒ นายชื่น เงินโพธิ์

- มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)

-หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก จึงถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็น

มติที่ประชุม คือ นายธงชัย ประกอบผล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม

-ท่ีประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจนครบสามท่านแล้วคือ

๑.นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง

๒.นายประสิทธ์ิ จํานงนอก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สอง

๓.นายธงชัย ประกอบผล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สาม

โดยให้มีหน้าที่ ตรวจร่างเทศบัญญัติและแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และตรวจร่างเทศบัญญัติและแปรญัตติร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๖๔

มติท่ีประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ เพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ใน

สมัยประชุมนี้ ซ่ึงได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังนี้

หลักการ

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตําบลโนนแดง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตําบลโนนแดง จึงขอชี้แจงให้ท่าน

ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน

หลักการ และแนวนโยบายการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลโนนแดง ดังนี้

/๑. สถานะการคลัง
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๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จํานวน ๕๐,๑๙๐,๔๒๓.๔๑ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จํานวน ๘๑,๔๖๐,๐๓๐.๒๖ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑๒,๙๘๙,๖๓๐.๒๑ บาท

๑.๑.๔ รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

จํานวน ๒๙ โครงการ รวม ๑,๖๗๘,๑๖๐.๐๐บาท

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จํานวน ๓๓๓,๕๒๗.๙๗ บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑) รายรับจริง จํานวน ๕๑,๑๔๐,๐๔๔.๗๕ บาท ประกอบด้วย

ภาษีอากร จํานวน ๑๖๙,๔๗๖.๐๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน ๑๕๒,๖๙๐.๓๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน ๕๑๒,๙๘๗.๐๓ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน ๒๐,๕๒๐.๐๐ บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน ๒๑,๓๔๑,๖๑๐.๔๒ บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน ๒๘,๙๔๒,๗๖๑.๐๐ บาท

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน ๕,๕๖๕,๗๑๖.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จํานวน ๔๓,๑๗๐,๔๙๖.๙๒ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน ๘,๗๒๗,๖๗๐.๖๗ บาท

งบบุคลากร จํานวน ๒๒,๒๒๐,๑๐๖.๐๐ บาท

งบดําเนินงาน จํานวน ๘,๗๓๑,๓๔๐.๕๗ บาท

งบลงทุน จํานวน ๑,๒๙๔,๔๔๒.๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน ๒,๑๙๖,๙๓๗.๖๘ บาท

(๔) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จํานวน ๕,๕๖๕,๗๑๖.๐๐ บาท

(๕) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

จํานวน ๕,๔๐๕,๗๒๑.๐๐ บาท

๓. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการการประปาเทศบาลตําบลโนนแดง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายรับจริง จํานวน ๑,๒๘๓,๙๘๑.๕๓ บาท

/รายจ่ายจริง...
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รายจ่ายจริง จํานวน ๑,๐๗๓,๙๓๐.๕๒ บาท

กําไรสะสม จํานวน ๒๑๐,๐๕๑.๐๑ บาท

เงินสะสม จํานวน ๓,๙๖๕,๐๑๔.๐๗ บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑,๑๕๐,๖๑๓.๔๒ บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน ๔,๔๙๓,๐๖๗.๒๑ บาท

๔. ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รวมจํานวน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร จํานวน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จํานวน ๓๒๕,๗๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน ๔๐,๓๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมรายได้จัดเก็บ จํานวน ๑,๑๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน ๒๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน ๒๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน ๒๙,๘๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน ๒๙,๘๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รวมจํานวน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบกลาง จํานวน ๑๐,๐๓๗,๑๒๐.๐๐ บาท

งบบุคลากร จํานวน ๒๖,๘๓๐,๗๑๐.๐๐ บาท

งบดําเนินงาน จํานวน ๑๒,๓๖๖,๘๗๐.๐๐ บาท

งบลงทุน จํานวน ๒,๗๓๗,๓๐๐.๐๐ บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน ๐.๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน ๒,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รวมจํานวน ๒,๐๕๓,๙๒๐.๐๐ บาท

รายได้ ประเภทกิจการประปา

/ค่าจําหน่าย...



-๘-

ค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าจําหน่ายน้ําท่อธาร จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าเช่ามาตรวัดน้ํา จํานวน ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ๕๗๓,๙๒๐.๐๐ บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. ประมาณการรายจ่ายงบเฉพาะการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รวมจํานวน ๒,๐๕๓,๙๒๐.๐๐ บาท

รายจ่าย ประเภทกิจการประปา

งบกลาง จํานวน ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

งบบุคลากร จํานวน ๖๖๓,๙๒๐.๐๐ บาท

งบดําเนินงาน จํานวน ๑,๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท

งบลงทุน จํานวน ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

เหตุผล

เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตําบลโนนแดง ได้มีงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สําหรับใช้เป็นหลักการจ่ายเงินของเทศบาลตําบล

โนนแดง ข้าพเจ้าจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน)์

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุดร พลนอก ครับ

นายอุดร พลนอก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง อยากกราบเรียน

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตําบลโนน

แดง ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาของเรามีหน้าท่ีในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงท่านได้ส่งร่างเทศบัญญัติมาให้เรา

พิจารณาประมาณห้าสิบส่ีล้านบาท ซ่ึงวันนี้เป็นการประชุมวาระแรก และเป็นข้ันตอน

แรกคือการรับหลักการ ผมอยากให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดงบลงทุนสักนิดหนึ่ง ซ่ึง

ทาง

/ท่านนายก...
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ท่านนายกและคณะผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ประมาณสองล้านเศษกว่า ดูท่ีงบ

ลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงท่านได้ตั้งเอาไว้ ๑,๙๙๔,๐๐๐ บาท เป็นการก่อสร้าง

ถนน คสล. มีทั้งหมด ๔ โครงการ ท่ีสังเกตดูแต่ละโครงการตั้งงบประมาณไว้ไม่เกินห้า

แสน ท้ังๆท่ีโครงการต่างๆ พื้นท่ีในการดําเนินการหรือพื้นท่ีใช้สอยมากกว่าจํานวนเงิน

ห้าแสน ยกตัวอย่าง หน้าท่ี ๘๓ /๘๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบัว คํา

ภูเมืองถึงถนน คสล.หลังโรงเรียนชุมชนโนนแดง หมู่๑๓ ตําบลโนนแดง พื้นท่ีท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ความยาวทั้งหมด ๔๓๐ เมตร ถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ท่านมาทํา

โดยวงเงินท่ีตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยาว ๑๕๗ เมตร ท้ังๆท่ีถนนเส้นนี้ ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท โครงการท่ี ๒ ตั้งงบประมาณอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท เช่นกัน

คือโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโรงงานถึงบ้านนายสุวัฒน์ พิมพ์สะเกษ หมู่ที่

๓ ตําบลโนนแดง เป็นถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร เช่นกัน แต่พื้นท่ีใน

แผนพัฒนาท้องถ่ินความยาว ๓๕๐ เมตร ท่านมาตัดลงทําในจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐

บาท เช่นกัน โครงการท่ี ๓ โครงการหินคลุกจากบ้านนายดี ประจิตร ถึง บ้านนายบุญ

ลือ คําภูเมือง เป็นถนนหินคลุก ความยาวเดิมท่ีอยู่ในแผนพัฒนา ๔๐๐ เมตร ท่านก็มา

ทํา ๓๐๐ เมตร วงเงินไม่เกินห้าแสนบาทเช่นกัน คือ ๔๓๒,๐๐๐ บาท ผมมีข้อสังเกตุ

ว่ามีระเบียบข้อไหนบ้างท่ีการตั้งงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในหมวดค่าท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง หรือว่าตั้งได้เท่านี้เกินนี้ไม่ได้ ท้ังๆ ท่ีพื้นท่ีในการดําเนินการสามารถทํา

ได้ และอย่าอ้างนะครับว่างบประมาณเรามีน้อย เรายังมีงบเงินสะสมอีกประมาณแปด

สิบกว่าล้านสามารถนํามาใช้ในการดําเนินการได้ต้องทําให้สุดเพื่อประโยชน์ของพ่ีน้อง

ประชาชนในการใช้สอยให้เต็มท่ี ลักษณะนี้เข้าข่ายการลดทอนงานทําตามงบประมาณ

ไม่เกินห้าแสนบาท พี่น้องประชาชนเสียประโยชน์เสียโอกาสในการใช้ถนนนะครับ ทุก

โครงการไม่เกินห้าแสนบาท ท่านสมาชิกทุกท่านโปรดดูครับ ซ่ึงขั้นตอนนี้เป็นข้ันตอน

ในการรับหลักการ ต้องดูให้ดีมันผิดสังเกต ถามว่าตั้งได้ไหมอันนี้ไม่ทราบ แต่ผมว่านะ

พื้นท่ีในการดําเนินการเยอะมากยาวมากแต่การตั้งงบประมาณทุกโครงการไม่เกินห้า

แสนบาท ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ เชิญครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ เรียนท่านประธานสภาเคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน

นายกเทศมนตรี ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอุดร พลนอก ได้อภิปราย ก็ขอนําเรียนท่ีประชุม

สภาแห่งนี้ว่าผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะจัดงบพัฒนาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

ของเราให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ ซ่ึงตามท่ีท่านว่าแผนพัฒนาเทศบาลนั้นมี

จํานวนพ้ืนที่สามารถดําเนินการได้จํานวนงบประมาณจํานวนมากก็อยากจะนําเรียนว่า

แผนงบประมาณแผนพัฒนานั้นเป็นเครื่องมือในการท่ีจะกําหนดแนวทางในการพัฒนา

/ซ่ึงในแผนมี...



-๑๐-

ซ่ึงในแผนมีจํานวนมากและใช้งบประมาณจํานวนมาก ผมเชื่อว่าสมาชิกสภาเทศบาล

ท่านเองก็ทราบดีว่าเราไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้ครบทุกแผนงานเพราะต้องใช้

จ่ายงบประมาณจํานวนมาก แต่ด้วยงบประมาณจํากัดและความต้องการของพี่น้อง

ประชาชนในทุกชุมชน ความต้องการของสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละพื้นท่ีมีจํานวน

มาก ฉะนั้นผู้บริหารก็มองเห็นถึงความต้องการและตอบสนองประโยชน์ของพี่น้อง

ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เราจึงจัดงบประมาณให้ครอบคลุมพ้ืนที่ และไม่ได้มี

เจตนาทําให้รัฐเสียหาย ซ่ึงเราสามารถดําเนินการได้ จึงอยากนําเรียนในท่ีประชุมให้

รับทราบถึงข้อเท็จจริงว่าเราดําเนินการตามระเบียบกฎหมายและเป็นประโยชน์ของพี่

น้องประชาชน และสําหรับท่านว่ามีเงินสะสมจํานวนมากทําไมไม่เอามาใช้จ่ายอันนี้มัน

เป็นคนละประเด็นนะครับ ซ่ึงไม่เกี่ยวกับร่างงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นก็สามารถดําเนินการใช้จ่ายได้แต่เป็นคนละญัตติ ก็อยากให้

สมาชิกสภาเทศบาลได้มีความเข้าใจในการนําเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อที่จะดําเนินการรับหลักการและประกาศใช้ต่อไป ขอขอบคุณ

ครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โปรดยกมือขึ้นครับ

-รับหลักการ....๑๑....เสียง

-ไม่รับหลักการ.......-......เสียง

-งดออกเสียง.....-......เสียง

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จํานวน ๑๑ เสียง

นายรวม บุญเที่ยง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน

ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา

สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคํา

แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีชั่วโมง นับตั้งแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัตินั้น

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอกําหนดระยะเวลาแปรญัตตริ่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 จํานวนก่ีวัน ขอเชิญครับ

นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

/ขอเสนอวัน...



-๑๑-

ขอเสนอวันแปรญัตติจํานวน 3 วัน คือวันที่ 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ครับ

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑ นายประสิทธ์ จํานงนอก ๒ นางอุ่น บรรจงนอก

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอกําหนดระยะเวลาแปรญัตติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบให้กําหนดระยะเวลาแปรญัตติจํานวน....3...วัน

คือวันท่ี 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

มติท่ีประชุม -เห็นชอบให้มีการกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน....3...วัน

คือวันท่ี 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 ระหว่างเวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

นายรวม บุญเที่ยง ตามมติท่ีประชุม ระยะเวลาท่ีกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน...3..วัน

ประธานสภาเทศบาล คือวันท่ี 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะยื่นคําแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน

กําหนดระยะเวลา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

- ส่วนการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๒ และ ๓ จะแจ้งให้ทราบเป็น

หนังสืออีกครั้ง

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกํากับดูแล

ตลาดสดเทศบาล(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๑

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เร่ือง การกํากับดูแล
ตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับน้ีมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลใน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ ดังนี้

หลักการ
เพื่อให้มีการปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกํากับดูแลตลาด

สดเทศบาลตําบลโนนแดง ให้มีความสอดคล้องกับสถานณ์การปัจจุบัน และเพ่ือให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 51 (3) เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการให้มีตลาดได้

/เหตุผล...



-๑๒-

เหตุผล
เทศบาลตําบลโนนแดงได้บังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสด

เทศบาล พ.ศ.2548 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 แต่ในปัจจุบันเทศบาลตําบลโนนแดงได้
ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล และได้ดําเนินการบริหารจัดการตลาดสดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จึงทําให้หลักเกณฑ์ตามเทศบัญญัติไม่สอดคล้องกับสถานณ์การ
ปัจจุบัน จึงเป็นการสมควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เทศบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖0 มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา 35
และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓5 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เร่ือง การกํากับดูแลตลาด
สดเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือเสนอสภาเทศบาลตําบลโนนแดงได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุดร พลนอก ครับ

นายอุดร พลนอก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติการดูแลตลาดสดเทศบาลตําบลโนนแดง

นะครับ รายละเอียดร่างเทศบัญญัติท่ีบอกว่าให้คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์

ทรัพย์สินของเทศบาล ซ่ึงตอนนี้มีใครบ้าง แล้วหน้าท่ีท่ีระบุไว้ว่าให้มีการกําหนดเกณฑ์

การเช่าและต่ออายุสัญญาเช่าของแผงหรือห้องเช่าอสังหาริมทรัพย์บริเวณตลาดสด

และระยะเวลาการให้เช่า ตรงนี้เราไม่ทราบเลยว่าราคาค่าเช่าเท่าไหร่ มีแต่ตัวหนังสือ

เราอยากทราบจํานวนค่าเช่าแผงแต่ละแผง ท่านสมาชิกดูนะครับเป็นแค่ตัวหนังสือแล้ว

ให้คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์เป็นคนกําหนดแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเก็บค่า

แผงแผงละเท่าไหร่รายละเอียดแบบไหน ขอบคุณมากครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ เชิญครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ เรียนท่านประธานสภาเคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน

นายกเทศมนตรี ตามท่ีท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของคณะกรรมการอยากนําเรียนว่าการจัดตั้ง

คณะกรรมการกํากับดูแลตลาดสดเทศบาลมระเบียบรองรับนะครับ และก็มี

/คณะกรรมการ...



-๑๓-

คณะกรรมการท่ีทางกฎหมายได้กําหนดไว้ว่ามีผู้ใดบ้าง และคณะกรรมการชุดนี้จะ

ได้รับการเห็นชอบจากท่านนายอําเภอโนนแดงจึงนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว

ตามท่ีท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายว่าไม่ได้กําหนดค่าเช่าแผงที่เป็นตัวเลขชัดเจน อยาก

ให้ท่านดูร่างเทศบัญญัตินี้ให้เข้าใจและครอบคลุมทําไมเราไม่กําหนดในราคาซ่ึงสถาน

การมันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ฉะนั้นความเหมาะสมในเรื่องของการกําหนดราคา

อาจจะสูงไปสามารถปรับลดได้หรือต่ําไปสามารถปรับแก้ได้เพ่ือความเหมาะสมใน

สถานการณ์และเป็นประโยชน์กับแม่ค้าในตลาดของเรา ฉะนั้นร่างเทศบัญญัตินี้จึง

กําหนดให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล เพื่อให้

ร่างเทศบัญญัตินี้มีความยืดหยุ่นสามารถดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องเราได้และก็

สามารถกํากับตลาดของเราให้เป็นไปตามพรบ.การสาธารณสุขด้วย จึงนําเรียนให้ที่

ประชุมได้รับทราบ แต่ถ้าท่านอยากทราบว่ามีท่านใดบ้างท่านสามารถขอดูได้ที่กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตําบลโนนแดง เราจะมีรายชื่อคณะกรรมการ

ท่ีมีความถูกต้องและท่านนายอําเภอโนนแดงได้ลงนามเรียบรอยแล้ว ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล

โนนแดง เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

โปรดยกมือขึ้นครับ

-รับหลักการ....๑๑.....เสียง

-ไม่รับหลักการ.....-.....เสียง

-งดออกเสียง....-......เสียง

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล

ตําบลโนนแดง เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

จํานวน ๑๑ เสียง

นายรวม บุญเที่ยง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน

ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถ่ินต้อง

พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด

เดียวก็ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่

น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง นับตั้งแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอกําหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวนก่ีวัน ขอเชิญครับ

/นายประสิทธิ์..



-๑๔-

นายประสิทธิ์ จํานงนอก กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายประสิทธ์ิ จํานงนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอวันแปรญัตติจํานวน 3 วัน คือวันที่ 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ครับ

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑ นายบุญมี ผินพิมาย ๒ นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอกําหนดระยะเวลาแปรญัตติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบให้กําหนดระยะเวลาแปรญัตติจํานวน....3...วัน

คือวันท่ี 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

มติท่ีประชุม -เห็นชอบให้มีการกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน....3...วัน

คือวันท่ี 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 ระหว่างเวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

นายรวม บุญเที่ยง ตามมติท่ีประชุม ระยะเวลาท่ีกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน...3..วัน

ประธานสภาเทศบาล คือวันท่ี 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะยื่นคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล

โนนแดง เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ยื่น

ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในกําหนดระยะเวลา ณ ห้องประชุม

สภาเทศบาลตําบลโนนแดง

- ส่วนการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๒ และ ๓ จะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้ง

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม

ประธานสภาเทศบาล ท่ีจะเสนอที่ประชุม ขอเชิญท่านสุรัตน์ แก้วด่านจาก ขอเชิญครับ

นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง อยากนําเรียนท่าน

ประธานเรื่องการดูแลไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชนทุกชุมชนทุกซอยทุกเขต ท้ัง ๘ หมู่บ้าน

ขอขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านบุญมี ผินพิมาย ขอเชิญครับ

นายบุญมี ผินพิมาย กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง มีพี่น้องประชาชนฝาก

/มาเร่ืองถนน...



-๑๕-

มาเร่ืองถนนหน้าบ้านของนายบัว คําภูเมือง เวลาฝนตกน้ําได้ท่วมขัง รถยนต์ไม่

สามารถผ่านได้ และท่วมขังเป็นเวลานานพ่ีน้องประชาชนก็สัญจรไปมาลําบาก ก็ขอ

ฝากให้ช่วยดําเนินการจะทํายังไงให้น้ําไม่ท่วมขัง ขอฝากด้วยอีกเรื่องหนึ่งคือ ตลาดสด

โนนแดงอยากให้แม่ค้าท่ีมีแผงในตลาดสดให้มีฉากพลาสติกใสกั้นระหว่างคนซ้ือและ

คนขายเพราะตอนนี้เหตุการณ์โรคระบาดรุนแรง อยากให้ทําเหมือนตลาดอื่น ผมดูแล้ว

หนึ่งเมตรก็ไม่ก่ีบาท ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมพงศ์ พิมพ์กลาง ขอเชิญครับ

นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเสนอเก่ียวกับ

เรื่องการเก็บขยะในชุมชนช่วงนี้ซึ่งกระผมก็ทราบดีว่าในเรื่องของพนักงานจัดเก็บใน

เรื่องของรถบรรทุกขยะอาจไม่เพียงพอเพราะช่วงนี้งานเยอะแต่ว่าขยะในชุมชนก็ยังล้น

กระผมอยากเสนอแนะผ่านทางท่านประธานไปยังผู้บริหารหรือกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม เสนออยากจะให้มีการจัดทําเตาเผาขยะระดับครัวเรียนคล้ายๆ เป็น

หมู่บ้านนําร่องสักหนึ่งหรือสองหมู่บ้าน ซ่ึงถ้ามีโครงการอย่างนี้ผมจะนําชุมชนใน

หมู่บ้านเป็นชุมชนทดลองก็ได้เพราะว่าสองสามวันขยะพลาสติกจะล้นกระจายไปท่ัวมี

สุนัขมาคุ้ยเขี่ย ซ่ึงการเผาขยะรุ่นใหม่จะมีเตาเผาท่ีมีคุณภาพไม่ส่งมลภาวะทางอากาศ

ควันน้อย กากของการเก็บเผามีคุณภาพ ขอเสนอให้มีโครงการแบบนี้ข้ึนในชุมชนของ

เรา ขอขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ชี้แจงครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ เรียนท่านประธานสภาเคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน

นายกเทศมนตรี ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ีได้ให้การดูแลพ่ีน้องประชาชนเราเพ่ือ

ประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดี ตามท่ีท่านนําเรียนต่อประธานสภาเพื่อเสนอต่อ

ผู้บริหาร ในส่วนของท่านสท.สุรัตน์ แก้วด่านจาก เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง อันนี้ผมก็จะ

ประสานทางกองช่างได้ดูแลในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุมทั้งเทศบาล

สําหรับท่านสท.บุญมี ผินพิมาย ซ่ึงเรื่องของถนนหน้าบ้านนายบัว คําภูเมือง ซ่ึงหน้าฝน

จะมีน้ําท่วมขังเนื่องจากชาวบ้านได้มีการถมดินที่ระดับสูงกว่าถนนก็เลยทําให้ถนนนั้น

เป็นร่องระบายน้ําแต่อาจจะระบายไม่ทันแล้วก็มีการท่วมขังอันนี้ผมก็จะดําเนินการ

โดยนํากองช่างไปดูแลหาแนวทางไขต่อไปเพื่อเกิดประโยชน์ในการเดินทางของพ่ีน้อง

ประชาชนและก็ด้วยความห่วงใยช่วงนี้เป็นการระบาดของไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ ท่าน

เสนอให้มีมาตรการการป้องกันอันนี้ต้องขอบคุณซึ่งทางกองสาธารณสุขจะประสาน

ทางแม่ค้าตลาดสดของเราในการหามาตรการป้องกันเพ่ือป้องกันตัวเองด้วยและ

/ป้องกันผู้อื่น...



-๑๖-

ป้องกันผู้อื่นด้วยเพ่ือประโยชน์ผู้บริโภคท่ีมาใช้สอยที่ตลาดสดของเราและมาตรการไม่

ว่าจะเป็นเร่ืองของการวัดอุณหภูมิหรือการลงช่ือผู้มาใช้บริการตลาดสดของเทศบาล

เราเพื่อที่จะเป็นการป้องกันควบคุมรวมท้ังมีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอร์ไว้รองรับ

ผู้ใช้บริการ ทางเทศบาลโดยกองสาธารณสุขก็จะดําเนินการให้ สําหรับท่านสท.สมพงศ์

พิมพ์กลาง ได้พูดถึงเรื่องของการจัดการขยะซ่ึงต้องยอมรับว่าปริมาณขยะเพิ่มข้ึน

ตลอดประกอบกับพนักงานของเรามีจํานวนจํากัดอาจจะไม่สามารถจัดเก็บได้อย่าง

ครอบคลุมแต่ก็จะกําชับการทํางานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องของเราก็คงไม่อยาก

ให้เห็นภาพท่ีบ้านเมืองไม่สะอาด ส่วนการท่ีท่านจะให้เสนอเป็นการทดลองโดยใช้

เตาเผาขยะแบบครัวเรือนอันนี้ท่านสามารถท่ีจะนําเสนอต่อแผนของชุมชนหรือแผน

ของเทศบาลเม่ือมีแผนทางเทศบาลก็จะได้จัดทํางบประมาณดูแล ต้องขอขอบคุณทุก

ท่านในความห่วงใยและก็ดูแลพ่ีน้องประชาชนเรา และผมก็ขอนําเรียนที่ประชุม

เพิ่มเติมเนื่องจากท่ีว่าตามท่ีท่านสท.อุดร พลนอก ได้นําเรียนในระเบียบวาระท่ี ๔

เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติที่จัดทํางบประมาณทําไมไม่ทํางบประมาณเกินห้าแสนบาท ผม

ก็จะตอบในวาระเพียงที่ท่านถามแต่ในระเบียบวาระอ่ืนๆ นี้ ผมขอนําเรียนที่ประชุม

เพิ่มเติมช้ีแจงสมาชิกสภาเทศบาลด้วยงบประมาณท่ีจํากัดตามท่ีผมนําเรียนฉะนั้นเราก็

อยากดูแลพี่น้องเราให้ครอบคลุมจึงทําได้ตามท่ีงบประมาณเรามีแต่อยากนําเรียนท่ี

ประชุมผมจะประชาสัมพันธ์ตลอดว่าในส่วนของผู้บริหารเองยินดีที่จะดูแลพี่น้อง

ประชาชนของเราในทุกๆด้าน และก็มีหลายโครงการท่ีเราสามารถของบประมาณจาก

ส่วนกลางโดยเฉพาะงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

เราขอได้ทุกปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เราก็ได้มาถึงยี่สิบสองล้านโครงการระดับห้าล้านสาม

ล้านสองล้านขึ้นไปก็มีจํานวนเยอะ แต่ทําไมท่านสมาชิกท่านจึงไม่เล็งเห็นตรงนี้บ้างนะ

ครับว่าเราก็มีความตั้งใจไม่ใช่ว่าจะทําเฉพาะงบห้าแสนเพราะฉะนั้นก็อยากให้สมาชิก

ได้เข้าใจว่าผู้บริหารเราไม่ได้ห่วงงบห้าแสนแต่เราอยากให้ทุกท่านมีผลงานและสามารถ

ตอบชุมชนได้ว่าท่านมีสิทธิ์มีเสียงในสภาและสามารถประสานงบประมาณให้พ่ีน้อง

ประชาชนได้แต่ส่วนงบประมาณใหญ่ๆท่ีทางเทศบาลดําเนินการให้ไม่ว่าจะเป็นอาคาร

เรียน ถนนแอสฟลัสติกเส้นหนึ่งจํานวนหลายล้านเราก็ดําเนินการให้ สิ่งเหล่านี้ท่าน

สามารถท่ีจะแจ้งพี่น้องประชาชนเราได้ว่าท่านก็มีส่วนร่วมกับทางผู้บริหารและฝ่าย

ข้าราชการประจํา ดูแลผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตพี่น้องได้ ก็ขอนําเรียนให้สมาชิก

สภาเทศบาลมีความเข้าใจ ก็ขอกราบเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านพนิดา คําภีระ ขอเชิญครับ

นางพนิดา คําภีระ กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

/เนื่องจาก...
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เนื่องจากประชาชนฝากมาเรื่องน้ําประปา เม่ือเช้าก็เลยได้ไปเปิดดูน้ําประปาจะมี

ลักษณะขุ่น ก็เลยจะขอฝากว่าจะทําอย่างไรให้น้ําประปาของเราใสสะอาดใช้ได้ตลอด

เนื่องจากข้างบ้านจะเป็นร้านทําผม ก็ขอฝากด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ชี้แจงครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ เรียนท่านประธานสภาเคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน

นายกเทศมนตรี ต้องขอขอบคุณท่านสท.พนิดา คําภีระ ท่ีท่านได้ห่วงเรื่องความสะอาดของน้ําประปา

ซ่ึงเราใช้อุปโภคบริโภคทุกวันซ่ึงมีความสําคัญ เราก็พยายามควบคุมระบบการผลิตให้ดี

เพื่อให้มีน้ําประปาท่ีมีคุณภาพ แต่เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกองประปาได้มี

การล้างถังกรอง พอจ่ายครั้งแรกอาจจะมีตะกอนค้างท่อทําให้น้ําขุ่นบ้าง แต่เราก็จะ

ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป แต่ท่านสามารถแจ้งเราได้ถ้าเกิดน้ําประปาไม่

สะอาดก็แจ้งผ่านทางกองสาธารณสุข กองช่าง กองการประปาได้ ทางเทศบาลเองจะ

ได้ดําเนินการไปตรวจสอบและกําชับพนักงานของเราให้ผลิตน้ําประปาท่ีมีคุณภาพให้พี่

น้องประชาชนของเรา ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านยุทธพงษ์ ญาติกลาง ขอเชิญครับ

นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนลํารางระบายน้ําที่อยู่ในซอยต่างๆ อุดตันระบายน้ําได้

ไม่ดี เนื่องจากมีขยะ ดิน เข้าไปอุดตัน ทําให้เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค เพาะพันธ์ยุงลาย

อยากจะให้ทางเทศบาลดําเนินการขุดลอกหรือเอารถดับเพลิงฉีดน้ําไล่เพื่อให้ระบายได้

ดีขึ้น เพื่อไม่ให้มีน้ําขังอยู่ในลําราง ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ชี้แจงครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ เรียนท่านประธานสภาเคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน

นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณท่านสท.ยุทธพงษ์ ญาติกลาง ท่ีได้ห่วงใยในช่วงหน้าฝนและความปลอดภัย

ของพี่น้องเก่ียวกับโรคไข้เลือดออก กลัวว่าถ้าเราไม่ทําลางระบายน้ําให้สะอาดให้น้ํา

ไหลเดินได้สะดวกเกรงว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทางกองสาธารณสุขและกอง

ช่างก็จะรับไปดําเนินการให้ และก็เพื่อป้องกันในเรื่องของน้ําท่วมขังในพื้นท่ี ขอบคุณ

ครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีก กระผมได้ดําเนินการประชุม

ครบทุกระเบียบวาระแล้ว กระผมขอปิดการประชุมครับ

ขอขอบคุณครับ

/เลิกประชุม...
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