
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี 256๕

วันที่ ๑๕ 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

พนักงานเทศบาล/ประชาชน
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นางภานุชนารถ จิตรพิมาย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ภานุชนารถ จิตรพิมาย
๒ นายประวิทย์ หาญณะรงค์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประวิทย์ หาญณะรงค์
๓ นายสมนึก วรรณวิกรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง สมนึก วรรณวิกรณ์
๔ นายนวรัฐ ต่อสกุล ผู้อํานวยการกองการศึกษา นวรัฐ ต่อสกุล
๕ นายสุรศักดิ์ พองพรหม ผอ.โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง สุรศักดิ์ พองพรหม
๖ นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
๗ นางสาวนุจรี สุขกมลเสถียร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นุจรี สุขกมลเสถียร
๘ นางสาวกัญญาภัค รุ่งศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน กัญญาภัค รุ่งศรี
๙ นางสาวจิรปรียา รั้งกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง จิรปรียา รั้งกระโทก
๑๐ นางพชรพัชร์ ราชนิล ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯ พชรพัชร์ ราชนิล

/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. 256๕” ขอเชิญครับ

นายธนสร สารนอก ประกาศสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล ตําบลโนนแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 256๕

ตามที่สภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 256๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.

256๕ ได้มีมติกําหนดวันเริ่มการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒

ประจําปี พ.ศ. 256๕ ตั้งแต่วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.256๕ เป็นต้นไป มี

กําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 256๕

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.256๕ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256๕
(ลงชื่อ) รวม บุญเที่ยง

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ

ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น 1๒ ท่าน

๒. ขอแนะนําข้าราชการท่ีมาบรรจุใหม่ท่ีเทศบาลตําบลโนนแดง จํานวน ๒ ท่าน คือ

๑)นางสาวนุจรี สุขกมลเสถียร ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๒)นางสาวกัญญาภัค รุ่งศรี ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมวสิามัญ

สมัยท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. 256๕ เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน 256๕

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมได้ส่งให้กับสมาชิกฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

/-สมาชิกท่านใด...
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- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัย

ประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปี 256๕ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน 256๕

กรุณายกมือขึ้น

-สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง ๑๒ เสียง -สมาชิกสภาเทศบาล ไม่รับรอง - เสียง

-งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม -รบัรองรายงานการประชุม-

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 256๖ ในวาระที่ 1

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับน้ี เพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล

โนนแดง ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศ

บัญญัติดังนี้

หลักการ

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตําบลโนนแดง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตําบลโนนแดง จึงขอชี้แจงให้ท่าน

ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง

ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลโนนแดง

ดังนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จํานวน ๕๒,๖๙๖,๔๖๖.๑๗ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จํานวน ๙๒,๘๑๙,๖๘๘.๗๓ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑๕,๒๖๙,๔๗๙.๔๔ บาท

๑.๑.๔ รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๑๗ โครงการ

รวม ๒,๘๒๗,๗๒๐.๐๐บาท

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จํานวน ๐.- บาท

/๒.การบริหาร...
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๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) รายรับจริง จํานวน ๕๔,๔๗๓,๙๔๑.๓๕ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน ๒๑๗,๖๕๘.๓๗ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน ๓๕๖,๖๗๘.๑๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน ๒๘๘,๕๑๕.๘๕ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน ๒๐๒,๐๕๐.๐๐ บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน๒๑,๘๔๒,๗๒๖.๑๒ บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน ๓๑,๕๖๖,๓๑๒.๙๑ บาท

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน ๑๗,๐๙๒,๓๒๖.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จํานวน ๔๓,๔๘๗,๙๕๙.๔๓ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน ๙,๑๕๗,๒๕๙.๗๓ บาท

งบบุคลากร จํานวน ๒๒,๗๑๗,๑๕๒.๐๐ บาท

งบดําเนินงาน จํานวน ๙,๓๕๐,๙๙๙.๐๖ บาท

งบลงทุน จํานวน ๒๐๖,๔๔๐.๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน ๒,๐๕๖,๑๐๘.๖๔ บาท

(๔) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จํานวน ๑๗,๐๔๙,๗๔๖.๐๐ บาท

(๕) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

จํานวน ๑,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการการประปาเทศบาลตําบลโนนแดง ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

รายรับจริง จํานวน ๑,๙๐๓,๕๓๔.๒๖ บาท

รายจ่ายจริง จํานวน ๑,๘๑๖,๙๔๔.๔๑ บาท

กําไรสะสม จํานวน ๘๖,๕๘๙.๘๕ บาท

เงินสะสม จํานวน ๓,๒๓๖,๖๙๑.๒๘ บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑,๑๙๒,๕๕๑.๙๐ บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน ๔,๕๕๓,๐๓๗.๕๑ บาท

๔. ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รวมจํานวน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร จํานวน ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จํานวน ๓๕๗,๖๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

/หมวดรายได้.....
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน ๑๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมรายได้จัดเก็บ จํานวน ๑,๘๖๕,๑๐๐.๐๐ บาท

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน ๒๔,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน ๒๔,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน ๓๐,๐๖๔,๙๐๐.๐๐ บาท

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน ๓๐,๐๖๔,๙๐๐.๐๐ บาท

๕. ประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รวมจํานวน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบกลาง จํานวน ๑๑,๐๕๔,๔๓๐.๐๐ บาท

งบบุคลากร จํานวน ๒๘,๐๐๕,๐๑๐.๐๐ บาท

งบดําเนินงาน จํานวน ๑๑,๙๓๔,๒๖๐.๐๐ บาท

งบลงทุน จํานวน ๒,๗๐๓,๑๐๐.๐๐ บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน ๐.๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน ๒,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ บาท

๖. ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รวมจํานวน ๒,๓๐๐,๔๔๐.๐๐ บาท

รายได้ ประเภทกิจการประปา

ค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าจําหน่ายน้ําจากท่อธาร จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าบริการประจําเดือน จํานวน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวน ๗๙๘,๔๔๐.๐๐ บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

/๗. ประมาณการ....
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๗. ประมาณการรายจ่ายงบเฉพาะการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รวมจํานวน ๒,๓๐๐,๔๔๐.๐๐ บาท

รายจ่าย ประเภทกิจการประปา

งบกลาง จํานวน ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

งบบุคลากร จํานวน ๘๗๘,๔๔๐.๐๐ บาท

งบดําเนินงาน จํานวน ๑,๓๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท

งบลงทุน จํานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เหตุผล

เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตําบลโนนแดง ได้มีงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สําหรับใช้เป็นหลักการจ่ายเงินของเทศบาลตําบล

โนนแดง ข้าพเจ้าจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ผู้เสนอ

(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน)์

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน สท.อุดร พลนอก

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ

นายอุดร พลนอก กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ก่อนท่ีผมจะอภิปราย

ผมขอหารือท่านประธานว่าถ้าหากสมาชิกสภาเทศบาลจะอภิปรายโครงการต่างๆ ท่ี

อยู่ในร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ สามารถจะอภิปรายได้ไหมครับ เพื่อเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง

นายรวม บุญเที่ยง ได้ครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายอุดร พลนอก ขอบคุณมากครับท่านประธาน ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดงได้เสนอญัตติ

สมาชิกสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณ ๖๔ ล้านบาท ผมขอตั้งชื่องบประมาณตรงนี้ว่า การจัดสรรงบประมาณแบบ

ไม่สมดุล เพราะว่าการตั้งงบประมาณต่างๆ รู้สึกว่าจะไม่สมดุลกันเลย ดูจากงบ

ดําเนินงานของปีนี้อยู่ท่ีประมาณ ๑๑ ล้านกว่าบาท งบลงทุนอยู่ที่ประมาณ ๒ ล้านกว่า

บาท ทําไมผมถึงว่างบประมาณไม่สมดุลเพราะว่าโครงการต่างๆ ท่ีเราเคยได้ทําในงบ

ดําเนินงานก็จะมี เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ตรงนี้ก็โอเคนะครับ และจะมีอีก

/เงินส่วนหนึ่ง......
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เงินส่วนหนึ่งท่ีไปอยู่ในหมวดค่าใช้สอยตรงนี้ก็ตั้งงบประมาณไว้สูงเหมือนกันในแต่ละ

กอง บางโครงการท่ีเราตั้งไว้ในแต่ละกองที่ทํามารู้สึกว่าจะมากแต่โครงการต่างๆ ถาม

ว่าดีไหมครับ ก็ดีนะ แต่บางครั้งโครงการต่างๆ ไม่ได้ทําก็อาจจะตกเป็นเงินสะสมบ้าง

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่บ้าง ผมถือว่ามันไม่สมดุลต่องบลงทุน งบลงทุนท่ีเราทําได้น้อย

มากจากการท่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่ีต้องเข้าไปดูแลพ่ีน้องประชาชนบางโครงการก็

ไม่ได้ ผมอยากให้แต่ละกองพยายามเกลี่ยงบประมาณของท่านว่าโครงการไหนที่ไม่

สําคัญหรือว่าสําคัญมากสําคัญน้อยเรียงลําดับลงมา เพื่อต้องการให้งบประมาณ

กระจายอยู่ในงบลงทุนของเรา อย่างเช่นปีท่ีแล้วท่ีผมดูนะครับโครงการต่างๆ ท่ีเราได้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เยอะมากประมาณ ๒๐ รายการ เป็นเงินประมาณ ๓ ล้านกว่า

บาท ตรงนี้ผมก็ฝากผู้บริหารให้พยายามเกลี่ยงบประมาณ บางโครงการไหนท่ีเราตั้ง

งบประมาณไว้แล้วแต่ไม่ได้ทําบางโครงการก็ตั้งไว้หลายปี ท่ีผมพูดคือเราต้องการเงิน

งบประมาณตรงนี้ไปดูแลพ่ีน้องประชาชนของเราในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง

เพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจของเราก็ไม่ค่อยดี การค้าขายก็ไม่ดี ไฟฟ้าข้ึน ข้าวของแพง

ค่าครองชีพสูง เราต้องการเอาเงินภาษีพ่ีน้องประชาชนจากงบประมาณตรงนี้ไปดูแลพ่ี

น้องประชาชนในด้านความเป็นอยู่ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เรามาดูแผนงานนะครับ

แผนงานของท่านผู้บริหาร ท่านได้เสนอเข้ามามีท้ังหมดอยู่ ๔ ด้าน แต่การพัฒนาผม

มองว่าการพัฒนาเทศบาลของเราเราต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันทุกด้าน ไม่ใช่ว่าเราจะ

พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งให้เป็นแท่งสูงเกินไปจากงบประมาณตัวนี้ท่ีผมมาดูนะครับว่า

ด้านงบประมาณท่ีน้อยท่ีสุดคือด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่มีงบประมาณเข้าไปดูแลเลย เรื่อง

เศรษฐกิจของเราทุกวันนี้อย่างเช่นตลาดสดการค้าขาย พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าขายของ

ไม่ได้เลย ตรงนี้ผมว่าต้องมีโครงการสักอย่างเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจในการค้าขายได้

โดยใช้งบประมาณของเราแต่จะเป็นโครงการแบบไหนอย่างไรก็อยู่ท่ีผู้บริหารว่าจะ

กระตุ้นอย่างไรเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนในเขตเทศบาลนะครับ พอมาดู

การส่งเสริมอาชีพก็อยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชนอันนี้ผมชมเชยนะครับ

จะมีโครงการท่ีดี ท่านสมาชิกเปิดดูหน้า ๑๓๘ ในร่างเทศบัญญัตินะครับ จะมีโครงการ

อยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน ตรงนี้ท่านตั้งงบประมาณไว้ประมาณ

๑๕๐,๐๐๐ บาท ผมว่าตั้งไว้ต่ํา เพราะว่าเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและอีก

โครงการหนึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา สองโครงการตั้งไว้ประมาณ

โครงการละ ๒๐,๐๐๐ บาท ท่ีผมบอกว่าอยากให้กระจายงบประมาณเพราะว่า

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลของเราก็มีอาชีพหลักคือการเกษตรนะครับ อาชีพท่ี

น่าสงเสริมและน่าสนับสนุนมากท่ีสุดตอนนี้คืออาชีพการเกษตร แต่การเกษตรเราจะ

สนับสนุนส่งเสริมสาขาไหน ตอนนี้ท่ีผมมองก็คือ โครงการเลี้ยงโคต้นน้ํา ชาวบ้านใน

/เขตเทศบาล...
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เขตเทศบาลของเราจํานวน ๘ หมู่บ้าน มีจํานวนโคประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ตัว เรามี

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นตรงนี้ผมเห็นด้วยแต่ขอเปลี่ยนชื่อโครงการมาเป็นอบรม

สมาชิกผสมเทียมซ่ึงในแต่ละหมู่บ้านจะมีวัว การผสมเทียมในแต่ละครั้งจะใช้จ่าย

ประมาณพันกว่าบาทต่อครั้ง เราส่งเสริมการเลี้ยงโคต้นน้ําระยะสั้นเราจะใช้

งบประมาณเราลงไปโดยอาศัยน้ําเช้ือของเราโดยเทศบาลของเราน่าจะมีถึงเก็บน้ําเชื้อ

ไปส่งเสริมพ่ีน้องเกษตรกรให้ได้พัฒนาโคเนื้อท่ีดี เพราะว่าตอนนี้ประชากรของเราใช้

บริการในการผสมเทียมเยอะค่าใช้จ่ายสูง เราก็จัดหาน้ําเชื้อที่ดีๆ แล้วให้สมาชิกแต่ละ

หมู่บ้านชุมชนผู้ใหญ่บ้านสํารวจจํานวนวัวแต่ละชุมชนว่ามีก่ีตัวแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็น

ประธานกลุ่มแล้วจัดสรรถังน้ําเชื้อให้ชุมชนดูแลและอบรมสมาชิกผสมเทียมให้สามารถ

ดูแลได้ด้วยตนเองเพราะว่าโคท่ีคลอดออกมาราคาไม่น้อยกว่าสองหม่ืนบาท แล้วการ

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนั้นเราไม่จําเป็นต้องหาตลาดให้เพราะเขาสามารถหาตลาดได้เอง

ขายได้เองและสามารถกําหนดราคาได้เองด้วยว่าจะขายเท่าไหร่ หลังจากที่เราทําตรง

นั้นแล้วเราก็มาทําโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา ในการส่งเสริมการปลูกพืชหลัง

นาก็ให้สัมพันธ์กับโครงการอบรมการเลี้ยงโคเราก็ส่งเสริมในการปลูกพืชอาหารสัตว์ให้

เขาด้วยเพราะว่าพ้ืนท่ีของเราในเขตเทศบาลตําบลโนนแดงส่วนใหญ่จะเป็นที่ดอนที่สูง

การทํานาต่อไร่ก็ไม่คุ้มค่า ผมว่าการปลูกพืชอาหารสัตว์ก็มีนักวิชาการต่างๆ ปศุสัตว์มา

ช่วยกันในการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ซ่ึงเป็นโครงการที่ทําแล้วพ่ีน้อง

ประชาชนจะมีรายได้ท่ีม่ันคง ผมว่าเป็นอาชีพท่ีดี มันถึงจะเกิดประโยชน์ จะมีอีกหนึ่ง

อย่างคือหมวดใช้สอยในส่วนของค่าเดินทางไปราชการ การซ้ือสิ่งของต่างๆ ตรงนี้ก็โอ

เคครับไม่จําเป็นต้องเกลี่ย แต่อาจจะมีบางโครงการน่าจะปรับลดลงอีกนิดหนึ่งเพื่อ

ความสมดุลของการจัดสรรงบประมาณให้ท่ัวถึงทุกๆ ด้าน ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน สท.ยุทธพงษ์

ประธานสภาเทศบาล ญาติกลาง ขอเชิญครับ

นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ผมจะมอง

โครงการต่างๆ ท่ีเสนอเข้ามาวันนี้นะครับ ภาพรวมๆ นะครับว่าประชากรในเขต

เทศบาลของเราอาชีพหลักๆ มีอยู่ ๔ อาชีพ คือ ๑. อาชีพทํานา ๒. เลี้ยงสัตว์ ๓.

ค้าขาย ๔. รับราชการและไม่มีอาชีพ ซ่ึงการทํานาในเขตอําเภอโนนแดงของเราไม่ท่วม

ก็แล้ง ไม่เห็นว่าปีไหนที่ข้าวจะราคาดีดูง่ายๆ อย่างเช่นปีนี้ฝนตกตั้งแต่ต้นปีการทํานา

การทําการเกษตรก็ยาก หว่านข้าวไปน้ําก็ท่วมตอนนี้กําลังถ่ายรูปทําภัยน้ําท่วมซ่ึง

ผลผลิตที่ได้ตั้งแต่ปี ๕๔ มาน้ําท่วมตลอด แต่ปีนี้บางส่วนก็ท่วม ตั้งแต่ทางบ้านดอน

ยาว บ้านระหันค่าย ตําบลโนนแดง ตําบลสําพะเนียง ตําบลวังหิน โครงการท่ีจะ

ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลของเราน่าจะมีโครงการเก่ียวกับพันธ์พืชบ้าง

เราควรตั้งงบไว้สงเสริมหรือตั้งเป็นกองทุนให้แต่ละหมู่บ้าน เช่นกองทุนข้าว ผมเห็น

/เราควรตั้งงบ...
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ด้วยกับการสนับสนุนเรื่องโครงการส่งเสริมของชาวบ้านท่ีเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงโค เลี้ยง

กระบือ ถ้ามีน้ําเชื้อพันธ์ดีโดยใช้งบประมาณไม่มากให้กับประชาชนไว้ใช้บริการ พี่น้อง

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ซ้ือวัวมาหนึ่งตัวประมาณสองสามหม่ืนค่าผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ท่ี

รูปร่างไม่ดีลูกออกมาก็ได้ราคาต่ํา ถ้าเรามีโครงการน้ําเชื้อพันธ์ุดีไว้แจกจ่ายให้กับพี่น้อง

ประชาชนอย่างท่ีท่านอุดร พลนอกกล่าว ขออนุญาตเอ่ยนาม ลูกออกมารูปร่างก็จะดี

สวย สูงใหญ่ ก็ขายได้ราคาเพิ่มขึ้นมา จากสามหม่ืนสี่หม่ืนก็อาจจะเป็นหกหมื่นเจ็ด

หม่ืน ทางเทศบาลเราน่าจะสนับสนุนส่วนนี้โดยตั้งเป็นกองทุนแต่ละหมู่บ้าน ให้เข้าช่ือ

ว่าโคของเกษตรกรเองผู้เลี้ยงสัตว์เองกับโคของรัฐท่ีได้มาแยกออกจากกัน ของรัฐเราไม่

ต้องไปยุ่งเก่ียวกับเขา เพราะว่าเขาจะมีปศุสัตว์ดูแลอยู่แล้ว แต่สําหรับโคของพี่น้อง

ประชาชนท่ีเขาซ้ือมาเราต้องสนับสนุนตัวนั้น เพราะพี่น้องประชาชนหลังจากการทํา

นาเขาจะมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นอาชีพเสริมบางครัวเรือนก็เป็นอาชีพหลักของเขาเลย

ถ้าทางเทศบาลหรือหน่วยงานของเราเข้าไปส่งเสริมหรือสนับสนุนพี่น้องประชาชนก็มี

รายได้เพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการมีน้ําเชื้อท่ีดี การบริหารจัดการท่ีดีใน

กลุ่มของเขาแต่ละหมู่บ้านจัดกลุ่มตามรายชื่อว่าเกษตรกรแต่ละรายมีโคก่ีตัวมีกระบือก่ี

ตัว ผมว่าโครงการแบบนี้เราน่าจะสนับสนุน ในส่วนงบลงทุน ถนนหนทางมีเกือบทุก

ซอยแล้ว เราก็มาสนับสนุนส่งเสริมด้านการอาชีพ อีกอย่างท่ีจะฝากไว้คือโครงการ

เกี่ยวกับงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีเช่ือมความสามัคคีแต่ละหมู่บ้านเราไม่ได้จัด

นานแล้ว ไม่รู้ก่ีปีแล้ว เด็กในชุมชนของเราก็อยากแสดงออก พี่น้องของเราก็ถามทุกวัน

ว่าปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนไหม เห็นตั้งงบมาก็เห็นดีด้วยครับ แต่ก็ขอให้

จัดจริงๆ เพราะว่าตอนนี้ก็เห็นหลายๆ เทศบาลหลายๆ อําเภอก็เริ่มจัดการแข่งขันกีฬา

เด็กของเรามีศักยภาพมากมายท่ีมีความสามารถแต่เราต้องสนับสนุนเขาครับ อย่างไม่ก่ี

วันทางโรงเรียนภู่วิทยาเขาได้มาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเขาอยากจะจัดการแข่งขัน

ฟุตซอลรุ่นอายุ ๑๒ ปี และ ๑๔ ปี ท่ีลานกีฬาของชุมชนเต็งสูง ผมก็บอกว่าสนับสนุน

และยินดีส่วนสปอนเซอร์หรืออะไรต่างๆพวกเราช่วยกัน ขอทางเทศบาลเข้าไป

สนับสนุนเนื่องจากเด็กเขามีความสามารถก็อย่างมีการแข่งขัน อย่างเช่น ร้านนพคุณ

การพิมพ์ลูกหลานเขาก็ไปถึงระดับจังหวัดแล้ว ถ้าพวกเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก

ของเราให้ได้มีการแข่งขันก็จะเพิ่มประสบการณ์ในการได้ไปเจอคู่แข่งต่างอําเภอต่าง

ทีม ผมว่าเราน่าจะสนับสนุนให้เต็มท่ี มีที่ออกกําลังกาย ชาวบ้านก็ถามทุกวันครับว่า

ชุมชนเต็งสูงมีลานกีฬาสนามกีฬาท่ีสระหนองแร้ง เขาอยากจะพัฒนาท่ีนั้นให้เป็นท่ี

ออกกําลังกาย มีถนนรอบสระ ใครชอบเล่นฟุตซอลก็เล่นที่สนาม ใครชอบวิ่งออกกําลัง

กายพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถท่ีจะมานั่งเล่นได้ มีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง มี

ลานกีฬา ผมว่าเป็นสิ่งท่ีดีเนื่องจากติดถนนใหญ่ภาพที่ออกมาจะดูสวยงามเป็นระเบียบ

และมีตลาดวันจันทร์ด้วยตอนนี้ถนนก็ดีมีท่ีจอดรถ ค้าขายก็จะดีขึ้น ฝากท่านประธาน

ผ่านไปยังผู้บริหารทุกท่าน ขอบคุณครับ
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นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน สท.อุดร พลนอก

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ

นายอุดร พลนอก กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ผมขออภิปรายอีกหนึ่ง

โครงการท่ีผมยังไม่ทันได้อภิปราย เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี คือโครงการส่งเสริมการ

ผลิตข้าวพันธ์ุดี ส่วนนี้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มาก ทําไมผมถึงพูดว่าโครงการนี้

เป็นโครงการท่ีดีแต่ผมอยากให้ต่อยอดจากโครงการผลิตข้าวพันธุ์ดีเป็นการผลิตเมล็ด

พันธ์ุข้าวขายเหมือนท่ีเราตั้งโครงการแล้วเราไปซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวมาให้พี่น้องเกษตรกร

เราน่าจะทําเลยเนื่องจากตอนนี้เรามีกลุ่มของเราแล้วและทําแต่ละชุมชนแล้วการทํา

เมล็ดพันธุ์ข้าวเราต้องมีนักวิชาการหรือกรมพัฒนาข้าวมาอบรมว่าเราจะทําแบบไหน

ก่อนท่ีเราจะเพาะปลูกเป็นพันธ์ุข้าว ตอนนี้พันธุ์ข้าวที่เราซ้ือกิโลกรัมละ ๒๐ บาท แต่

ถ้าเราทําต่อยอดเป็นขายเมล็ดพันธ์เราก็ขาย ๒๐ บาทซ่ึงเราขายได้แน่นอน ผมฝาก

ผู้บริหารด้วยนะครับเนื่องจากเป็นโครงการท่ีดี ขอบคุณมากครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านนายกฯ

ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ท่านอุดร พลนอก ได้นําเรียนท่ีประชุม

จากเปล่ียนชื่องบประมาณเป็นงบประมาณไม่สมดุลอันนี้ขออนุญาตนะครับคงเปล่ียน

ไม่ได้นะครับ แล้วในส่วนที่ท่านอภิปรายโครงการต่างๆ ว่าเทศบาลไม่ได้ส่งเสริมอาชีพ

ให้พี่น้องประชาชน ซ่ึงจริงๆ แล้วเราส่งเสริมอาชีพแต่โดยระเบียบวิธีการจ่ายเงินของ

เทศบาลก็มีระเบียบในเรื่องของการจ่ายเงิน เราก็ไม่สามารถทําได้ตามใจท่ีเราอยากจะ

ทําเพราะมีระเบียบต้องปฏิบัติตามวิธีการจ่ายเงินอันนี้นําเรียนให้เข้าใจนะครับ เรื่อง

ของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพระยะส้ันเราไม่ต้องเปลี่ยนชื่อก็ได้ท่านอยากจะเอาเรื่องการ

ผสมเทียมเราก็จัดหานักวิชาการมาให้ความรู้ในเรื่องของการผสมเทียม แต่การท่ีจะให้

เราเอาน้ําเชื้อพันธุ์ดีมาแจกจ่ายให้ประชาชนบางทีตามระเบียบมันอาจจะไม่สามารถ

ทําได้ก็อยากนําเรียนให้เข้าใจในเรื่องการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลด้วยนะครับ ซ่ึงเราไม่

จําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อโครงการเราสามารถจัดอบรมเก่ียวกับเรื่องการผสมเทียมได้เลย

ในส่วนของโครงการปลูกข้าวพันธ์ุดีซ่ึงเราก็ได้ดําเนินการมามีสมาชิกจํานวนมาก

พอสมควรก็เคยมีความคิดของกลุ่มเองที่ต้องการต่อยอดในเรื่องของการขายพันธ์ุข้าว

แต่ว่าการขายพันธุ์ข้าวต้องเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ฉะนั้นกลุ่มสมาชิกเราเองมีความ

พร้อมที่จะดูแลข้าวไม่ให้ปลอมปนจากเมล็ดพันธุ์อ่ืนได้หรือไม่ คนที่ซ้ือไปเขาก็ต้องการ

ข้าวพันธ์ุดีแต่ถ้าเราไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักการทางวิชาการหรือการคัดเลือก

พันธ์ุได้ดีเราขายไปถ้าพันธุ์ข้าวไม่มีคุณภาพเขาก็จะตําหนิว่าเราไม่คัดพันธุ์ให้ดีอันนี้ก็มี
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ส่วนที่อยากจะนําเรียนว่าทุกอย่างเราคิดดีหมดแต่ข้ึนอยู่กับทางกลุ่มพ่ีน้องเราท่ีจะต้อง

ต่อยอดและลงมือทําด้วยตนเองด้วยนะครับ การส่งเสริมการเลี้ยงโคในส่วนหนึ่งของ

เทศบาลก็จะมีเทศบัญญัติเก่ียวกับการดูแลควบคุมสัตว์ด้วยแต่เราถือว่าเราออกไว้

เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ฉะนั้นอาชีพต้องอยู่

ได้พ่ีน้องต้องอยู่ได้ แต่ในส่วนของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเราคงทําได้ในส่วนของ

เรื่องความรู้วิชาการแต่ถ้าจะให้สนับสนุนไปเป็นเงินไปดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้บาง

ทีก็ไม่สามารถดําเนินการได้ก็นําเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ส่วนการค้าขายท่ีตลาด

ของเรานั้นการค้าขายก็ขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถของแม่ค้าแต่ละคนด้วยว่าคุณ

สามารถนําสินค้าที่มีคุณภาพมาขายให้พี่น้องประชาชนได้ในราคาที่คุณพอมีกําไรไหม

และการดูแลการบริการพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องความรู้

ความสามารถทักษะการขายของแต่ละคน เราก็ส่งเสริมได้ก็คือมีตลาดสดให้มีสถานที่

ให้ ในเรื่องของการจําหน่ายสินค้าเราก็อยากจัดระเบียบในเรื่องของการวางขายสินค้า

ในที่ทางสาธารณะ แต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่ทางแม่ค้ามีความต้องการของตนเอง

ประสงค์ท่ีอยากจะขายท่ีทางสาธารณะมากกว่า ท้ังๆท่ีเรามีแผงให้และทุกคนท่ีมาขาย

ก็มีแผงแต่อยากวางขายที่ทางสาธารณะ ผมก็เคยพูดคุยตั้งแต่ท่ีเราจะสร้างตลาดสด

แล้วทุกคนก็เห็นดีให้สร้างแต่สุดท้ายความเป็นระเบียบของเราก็ยังไม่สามารถ

ดําเนินการได้แบบเข้มข้น ถ้าทํามากไปก็กระทบพี่น้องเราอีกเดี๋ยวจะว่าทําไมไม่

ส่งเสริมการขายแต่จริงๆเรามีส่งเสริมเรามีเวลาแต่ว่าพ่ีน้องเราบางครั้งบอกก็ไม่

สามารถปฏิบัติตามที่เราบอกได้ ถ้าปฏิบัติตามก็คงไม่มีเรื่องท่ีจะต้องมาจัดการให้

เกิดผลกระทบต่อกัน ก็ขอนําเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบนะครับว่าทางเทศบาลยินดีที่

จะสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจให้กับพ่ีน้องประชาชนแต่ก็ต้อง

เป็นไปตามระเบียบท่ีเบิกจ่ายเงินได้ด้วยสําหรับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ท่านยุทธพงษ์ ญาติกลาง ได้นําเรียนในเรื่องของการทําอาชีพซ่ึงอาชีพที่เราทําเยอะ

ท่ีสุดก็คืออาชีพทํานา ซ่ึงพี่น้องของเราส่วนใหญ่ก็ทํานา และก็มีปัญหาน้ําท่วมฝนแล้ง

ข้าวไม่มีราคาซ่ึงปัญหานี้เกินศักยภาพของเทศบาลท่ีจะไปจัดการให้ได้ในเรื่องน้ําท่วม

ฝนแล้ง ซ่ึงเราก็ต้องช่วยตามสถานการณ์ซ่ึงเราก็มีงานป้องกันฯ อยู่ และพ้ืนที่ในเขต

เทศบาลเองเป็นพ้ืนที่นาจํานวนน้อย ซ่ึงส่วนมากทําอยู่นอกเขตเทศบาล ตามท่ีท่าน

บอกน้ําท่วมตําบลวังหิน น้ําท่วมดอนยาวซ่ึงอยู่นอกเขตเทศบาลตําบลโนนแดงแต่เราก็

มีการประสานงานในเรื่องของการระบายน้ําเพื่อให้น้ําลด แต่ถ้าแล้งก็ต้องหาน้ํามาเติม

ซ่ึงเราประสานงานกันได้แต่เราไม่สามารถไปจัดการนอกเขตพ้ืนท่ีเราได้ก็ขอนําเรียนให้

ท่ีประชุมทราบ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของลานกีฬาของเทศบาลในชุมชนเต็งสูง เราก็

ยินดีท่ีจะดําเนินการสนับสนุนในเรื่องของเครื่องออกกําลังกายท่านสามารถเสนอมาได้

ถ้ามีอยู่ในแผนเรายินดีท่ีจะส่งเสริมเพื่อให้พ่ีน้องเราสุขภาพดี ในส่วนเรื่องของการ

/แข่งขันกีฬา...



-๑๒-

แข่งขันกีฬาชุมชนไม่ใช่ว่าเทศบาลไม่ยินดีที่จะจัดให้กับเด็กหรือเยาวชนของเราแต่ด้วย

สถานการณ์ของโควิด-๑๙ เราก็เลยงดแต่ปีงบประมาณต่อไปซึ่งเราสามารถท่ีจะ

ดําเนินการได้ เราก็ยินดีท่ีจะกลับมาดําเนินการให้พี่น้องประชาชนเราและในส่วนของ

การสนับสนุนกีฬาเราก็มีโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดงซ่ึงมีคุณครูท่ีมีทักษะในเรื่อง

ของการเล่นกีฬาก็มีการส่งเสริมอยู่ภายในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนก็ได้รับ

การดูแลในเรื่องของการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา ในส่วนของชุมชนนั้นถ้าใน

ปีงบประมาณหน้านี้ถ้าไม่ติดขัดในเรื่องของโควิด-๑๙ ทางเทศบาลก็ยินดีท่ีจะ

ดําเนินการให้ ก็ขอนําเรียนท่ีประชุมและท่านประธานสภาทราบครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นครับ

-รับหลักการ ๘ เสียง

-สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นครับ

-ไม่รับหลักการ ๔ เสียง

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๘ เสียง

ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๔ เสียง

นายรวม บุญเที่ยง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน

ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง นับตั้งแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น

การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอกําหนดระยะเวลาแปรญัตตริ่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวนก่ีวัน ขอเชิญครับ

นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอวันแปรญัตติจํานวน 3 วัน คือวันที่ 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๕

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดงครับ

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑.นายประสิทธ์ จํานงนอก ๒.นายบุญมี ผินพิมาย

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอกําหนดระยะเวลาแปรญัตติอีกหรือไม่

ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม

/-สมาชิกท่าน...



-๑๓-

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กําหนดระยะเวลาแปรญัตติจํานวน....3...วัน

คือวันท่ี 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕6๕ ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ

ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง โปรดยกมือขึ้นครับ

เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม -มีมติให้มีการกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน....3...วัน

คือวันท่ี 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕6๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง จํานวน ๑๒ เสียง

นายรวม บุญเที่ยง ตามมติท่ีประชุม ได้กําหนดระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน...3..วัน

ประธานสภาเทศบาล คือวันท่ี 16-17-18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕6๕

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะยื่นคําแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติเราจะ

เลือกและแต่งตั้งตามระเบียบในวาระถัดไป

- ส่วนการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๒ และ ๓ จะแจ้งให้ทราบเป็น

หนังสืออีกครั้ง

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
1. คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียด กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

ประธานสภาเทศบาล 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

/มีได้ตั้งแต่...



-๑๔-

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

นายประสิทธิ์ จํานงนอก กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายประสิทธ์ิ จํานงนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเสนอให้

กําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑.นายธงชัย ประกอบผล ๒.นายบุญมี ผินพิมาย

- มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล

ตําบลโนนแดง หากเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ท่าน ขอให้

ยกมือขึ้น

-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน ๑๒ เสียง

-ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้สมาชิกฯ เสนอทีละรายช่ือและให้

มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน

-ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง ครับ

นายประสิทธิ์ จํานงนอก เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายประสิทธ์ิ จํานงนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอ นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑.นายชื่น เงินโพธิ์ ๒.นายธงชัย ประกอบผล

- มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่

-หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก จึงถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นมติที่ประชุม

คือ นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง

-ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองครับ

/นายบุญมี...



-๑๕-

นายบุญมี ผินพิมาย เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอ นายประสิทธ์ิ จํานงนอก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑.นางอุ่น บรรจงนอก ๒.นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก

- มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองอีกหรือไม่

-หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก จึงถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นมติที่ประชุม

คือ นายประสิทธ์ิ จํานงนอก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง

-ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามครับ

นางอุ่น บรรจงนอก เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางอุ่น บรรจงนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอ นายธงชัย ประกอบผล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑.นายชื่น เงินโพธิ์ ๒.นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง

- มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามอีกหรือไม่ครับ

-หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก จึงถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นมติที่ประชุม

คือ นายธงชัย ประกอบผล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม

-สรุปท่ีประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจนครบสามท่านแล้วคือ

๑.นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง

๒.นายประสิทธิ์ จํานงนอก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สอง

๓.นายธงชัย ประกอบผล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สาม

โดยให้มีหน้าที่ ตรวจร่างเทศบัญญัติและแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติท่ีประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม

ประธานสภาเทศบาล ท่ีจะเสนอที่ประชุม ขอเชิญครับ

นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ผมขอเสนอ ๒ เรื่อง คือ ๑. อยากฝากท่านประธานว่าถนนในเขตเทศบาลตําบลโนน

แดงทุกเส้นทางอยากให้มีการตัดกิ่งไม้ข้างถนนเพราะว่ามันอันตรายเนื่องจากกระผม

/เคยมีประสบการณ์...



-๑๖-

เคยมีประสบการณ์เมื่อประมาณ ๓ วันท่ีแล้วมาเพราะมีก่ิงไม้ยื่นมาตามถนนเยอะทุกๆ

เส้นทาง เรื่องท่ี ๒.การเก็บขยะเกือบจะทุกหมู่บ้านบางหมู่บ้านสามวันสี่วันยังไม่ได้ไป

เก็บเลย ผมขอฝากไว้แค่นี้ ขอให้ท่านประธานช่วยพิจารณา ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอพูดเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับ โครงการเสียงตามสายเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมครับ

เนื่องจากมีความจําเป็นนะครับ น้ําประปาไม่ไหลหรือเรื่องอื่นๆ ท่ีทางเทศบาลจะ

นําเสนอนําเรียนแก่พี่น้องในเขเทศบาลของเราให้ได้รับทราบ ผมเห็นแต่ลําโพงแต่ไม่

เห็นมีการประชาสัมพันธ์อะไร ผมจึงอยากทราบว่ายังใช้การได้อยู่ไหมครับถ้าใช้การ

ไม่ได้ก็ขอให้ปรับปรุงแก้ไขให้ใช้ได้ครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านนายกฯ

ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ท่านสุรัตน์ แก้วด่านจาก ได้นําเรียนให้

ทางเทศบาลได้ดําเนินการตัดกิ่งไม้ทุกเส้นทางเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

และการเก็บขยะให้ท่ัวถึงครอบคลุม ผมจะดําเนินการมอบหมายกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมดําเนินการให้ก็ยินดีนะครับและขอบคุณท่านที่ได้นําเรียนในท่ีประชุม

สําหรับท่านยุทพงษ์ ญาติกลาง ซ่ึงเสนอเรื่องของการประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย คือเรา

ยังมีการประชาสัมพันธ์อยู่แต่อาจจะไม่บ่อยมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้การประชาสัมพันธ์ก็มี

หลายอย่างท้ังในส่วนของเทศบาลเอง เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ต่างๆ ก็ทําให้สามารถท่ีจะ

สื่อสารข้อมูลได้ครอบคลุมเช่นกัน แต่อย่างไรเราก็ยินดีท่ีจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้อง

ประชาชนได้ทราบเวลามีข่าวสารอาจจะเร่ืองน้ําประปาไม่ไหลก็จะประชาสัมพันธ์ให้ ก็

ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้นําเรียนที่ประชุม ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีก กระผมได้ดําเนินการประชุมครบ

ทุกระเบียบวาระแล้ว กระผมขอปิดการประชุมครับ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๑2.๐๐ น.

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

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
/(ลงชื่อ)...



-๑๗-

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

ปลัดเทศบาลตําบลโนนแดง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 256๕

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

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

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

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

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

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สภาเทศบาลตําบลโนนแดง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2
ประจําปี พ.ศ. 256๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

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

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

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