
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี ๒ ประจําปี 2564
วันที่ ๒๓ 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 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
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

/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. 2564 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. 2564
เม่ือวันที่ 1๓ สิงหาคม 2564

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมได้ส่งให้กับสมาชิกฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่านใด จะเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ถ้อยคําในรายงานการประชุมฯ หรือไม่ครับ (ไม่มี)
- ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. 2564
เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 2564
กรุณายกมือขึ้น
-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ.......๑๒....เสียง
-สมาชิกสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบ...-.....เสียง -งดออกเสียง.......-........เสียง

มติท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุม-

ระเบียบวาระ ท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ในวาระที่ ๒ และวาระท่ี ๓

นายรวม บุญเที่ยง - ตามมติท่ีประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ.2564
ประธานสภาเทศบาล เมื่อวันท่ี 1๓ สิงหาคม 2564 ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และได้กําหนดวันแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไว้
จํานวน ๓ วัน คือวันท่ี 16-๑7– 18 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
-กระผมได้ดําเนินการจัดส่งร่างเทศบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯโดยละเอียด และประธานคณะกรรม
แปรญัตติฯ ได้นัดคณะกรรมการฯ ประชุมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น.
และประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้กระผม และกระผม
ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาแล้ว

/-ขอเชิญเลขา......
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-ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ อ่านบันทึกการตรวจร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้สมาชิกสภาทราบ
ขอเชิญครับ

นายประสิทธิ์ จํานงนอก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการคณะกรรมการ -บันทึกผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

แปรญัตติฯ งบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 2564 สภาเทศบาล

ตําบลโนนแดงได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว

ให้คณะกรรมการแปรญัตติ โดยกําหนดเวลายื่นเสนอคําแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่

วันที่ 16 - 17 - 18 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงาน

เทศบาลตําบลโนนแดง เมื่อครบกําหนดแล้วไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นขอเสนอ

คําแปรญัตติ

ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ

เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 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. 2565

ทุกประการ และให้นําเสนอต่อประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป

(ลงชื่อ) ( นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง )

ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

นายรวม บุญเที่ยง -ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รายงานการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระ

ท่ีสอง (ข้ันตอนการแปรญัตติ) โดยมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้คงร่างเดิมไว้
-ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยืนตามร่างเดิม เม่ือเป็นดังนี้

/ผมขอถาม....
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ผมจะขอถามมติท่ีประชุมนะครับ
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี ๒ กรุณายกมือขึ้นครับ
-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ......๑๒.......เสียง

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

-เป็นอันว่าท่ีประชุม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี 2 ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง

นายรวม บุญเที่ยง -ตามระเบียบข้อ ๕๒ เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระท่ี ๓
ประธานสภาเทศบาล ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาเทศบาล จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน

ควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หรือไม่
-สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
กรุณายกมือขึ้น
-ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ......๑๒......เสียง
-ไม่ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ......-.......เสียง -งดออกเสียง............-.............เสียง
-เป็นอันว่าท่ีประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระ ท่ี ๔ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกํากับ

ดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ และวาระท่ี ๓

นายรวม บุญเที่ยง - ตามมติท่ีประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ.2564
ประธานสภาเทศบาล เม่ือวันท่ี 1๓ สิงหาคม 2564 ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง

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

ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไว้ จํานวน ๓ วัน คือวันท่ี 16-๑7– 18 สิงหาคม 2564

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

-กระผมได้ดําเนินการจัดส่งร่างเทศบัญญัติ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ

เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯโดยละเอียดและประธานคณะกรรมแปร

ญัตติฯ ได้นัดคณะกรรมการฯ ประชุมในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม 2564 เวลา ๑๑.๐๐ น. และ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กระผม และกระผมได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งได้ส่งให้สมาชิกสภา

ทุกท่านพิจารณาแล้ว

/-ขอเชิญเลขา.....



-๕-

-ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ อ่านบันทึกการตรวจร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สมาชิกสภาทราบ ขอเชิญครับ

นายประสิทธิ์ จํานงนอก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการคณะกรรมการ -บันทึกผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง
แปรญัตติฯ เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๒ประจําปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลตําบล
โนนแดงได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดงเรื่อง การกํากับดูแล
ตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ และสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ได้ส่งร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติ โดยกําหนดเวลายื่นเสนอคําแปรญัตติ
เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 - 18 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนแดง เม่ือครบกําหนดแล้วไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดยื่นขอเสนอคําแปรญัตติ

ประธานกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ ได้นัดประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ เพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดงเรื่อง การกํากับดูแล

ตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงมีผลการพิจารณา ดังนี้

๑. ชื่อร่างเทศบัญญัติ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๒. หลักการ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๓. เหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๔. รายละเอียด ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาทีละข้อ ทีละหน้า อย่างละเอียดแล้ว จึงมี

มติให้คงร่างเดิมของเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดงเร่ือง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ทุกประการ และให้นําเสนอต่อประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ) สมพงศ์ พิมพ์กลาง

( นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง )

ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

นายรวม บุญเที่ยง -ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง

ประธานสภาเทศบาล เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รายงานการพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติฯ ในวาระท่ีสอง (ข้ันตอนการแปรญัตติ) โดยมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ

ให้คงร่างเดิมไว้

/-ไม่มีการแก้ไข...



-๖-

-ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยืนตามร่างเดิม เมื่อเป็นดังน้ีผมจะขอถามมติท่ี
ประชุมนะครับ
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การ

กํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๒ กรุณายกมือขึ้นครับ

-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ......๑๒.....เสียง
ไม่เห็นชอบ......-.........เสียง
งดออกเสียง......-........เสียง

-เป็นอันว่าท่ีประชุม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกํากับดูแล

ตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระท่ี 2 ด้วยคะแนนเสียง ...๑๒....เสียง

นายรวม บุญเที่ยง -ตามระเบียบข้อ ๕๒ เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระท่ี ๓
ประธานสภาเทศบาล ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาเทศบาล จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอัน

ควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔
หรือไม่
-สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง กํากับดูแลตลาดสด

เทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การ

กํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ กรุณายกมือขึ้น

-ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ.....๑๒......เสียง
-ไม่ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ.....-........เสียง
-งดออกเสียง.........-.................เสียง

-เป็นอันว่าท่ีประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง

เรื่อง การกํากับดูแลตลาดสดเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ท่ีจะเสนอที่ประชุม ขอเชิญครับ

ขอเชิญท่านอุดร พลนอก ครับ
นายอุดร พลนอก -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
สมาชิกสภาเทศบาล -กระผมนายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เนื่องจากพี่น้องประชาชน

ในเขตเทศบาลตําบลโนนแดงเดือดร้อนจากปัญหารถขุดดินถมดินที่ขุดดินมาถมที่ส่วนมาก
จะว่ิงเป็นประจํา ทําให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง เสียงดัง ถนนชํารุด การถมที่ไม่ได้มาตรฐาน
ตามท่ี พรบ.กําหนด ผมได้ปรึกษาหารือกับท่านสมาชิสภาเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยช่ือนะ
ครับ ท่านยุทธพงษ์ ญาติกลาง ท่านบุญมี ผินพิมาย ท่านพนิดา คําภีระ ท่านอารุณ ฉัตรพิ
มาย ว่าเราควรจะทําอย่างไรในการกํากับดูแลรถท่ีมาว่ิงขนดินมาถมในเขตเทศบาลตําบล
โนนแดงของเรา ซ่ึงผมว่าเราน่าจะออกเทศบัญญัติได้ไหม ในการควบคุมกํากับดูแล

/ขออนุญาต.....
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ขออนุญาตเอ่ยช่ืออีกท่านหนึ่งนะครับ ผมได้ปรึกษากับทางท่านปลัดเทศบาลว่าออกได้
ไหมครับเรื่องเทศบัญญัติการขุดดินถมดิน และเทศบัญญัติความสะอาด ท่านให้คําแนะนํา
ว่าเรามี พรบ.อยู่แล้วทั้งสองฉบับ สามารถควบคุมดูแลได้ ผมก็เลยอยากหารือทั้งท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลและท่านนายกเทศมนตรี เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร จะบังคับใช้
พรบ.เลยไหม เรื่องท่ีสอง มีรถท่ีมาบริการดูดส้วม ผมก็ถามท่านปลัดอีกว่า เรามี พรบ.ไหม
มีเทศบัญญัติในการกําจัดขนถ่ายสิ่งปฏิกูลไหม ท่านขอศึกษารายละเอียดดูก่อนปรึกษานิติ
กร ตรงนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง สิ่งปฏิกูลต่างๆในส้วมถือว่าเป็นสมบัติของเทศบาล เขามา
หารายได้หาประโยชน์ตรงนี้ ผมเลยปรึกษาท่านสมาชิกว่าเราลองมาออกเทศบัญญัติไหม
ถ้าไม่มี แล้วให้ผู้ประกอบการมาทําให้ถูกต้อง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้นะครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ทุกท่านเสนอมาครั้งงเดียวเลย
ประธานสภาเทศบาล ผมจะได้ให้ท่านนายกเทศมนตรีตอบครั้งเดียวเลย ขอเชิญครับ

เชิญท่านยุทธพงษ์ ญาติกลาง ครับ

นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
สมาชิกสภาเทศบาล -กระผมนายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ผมเห็นด้วยนะครับ

กับเรื่องรถท่ีมาขุดดินถมดิน ทุกท่านก็คงทราบนะครับ มีปัญหาท้ังเสียงดัง ฝุ่นละออง ดิน
ร่วงเต็มถนน เกิดความสกปรกไปหมด วิ่งอยู่ในชุมชนที่จริงก็น่าจะช้าๆ ก็ได้ แต่ละคันไม่มี
ช้าไม่มีชลอ รถวิ่งสวนออกมาจากซอยก็อันตราย เพราะฉะนั้นเราไปห้ามเขาวิ่งไม่ได้แต่เรา
ต้องมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์ที่เราจะบังคับให้เขา เขาจะทํายังไงว่ิงยังไงมีมาตรการแบบไหน
คือเราไปห้ามเขามาทําธุรกิจแบบนี้ไม่ได้แต่เราต้องมีข้อกําหนดให้เขา ให้เขามาวิ่งตาม
ข้อกําหนดของเราให้ได้ เป็นชุมชนของเรา พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อน เด็กๆนอนไม่ได้
เนื่องจากเสียงดังจากรถว่ิงดิน อยากจะฝากให้ทุกท่านได้พิจารณานะครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสุรัตน์ แก้วด่านจาก ขอเชิญครับ

นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก -กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง กระผมอยากเรียนให้

ท่านที่รับผิดชอบในด้านภัยแล้งของท้ังเทศบาล ๘ หมู่บ้าน ผมอยากให้ท่าน ช่วยแนะนํา
ให้ประธานชุมชนทุกท่านทําความสะอาดคลองน้ําไหลลงจากคลองชลประทานลงสู่ตลาด
น้อย ขอความร่วมมือประชาชนในหมู่บ้านๆละประมาณ ๑๐ คน ลงไปทําความสะอาดน้ํา
จะได้ไหลลงมาสะดวก ตอนนี้รู้สึกว่าน้ําไม่มีอยู่ในคลองแล้วแห้งจนจะหมด แย่งกันสูบทุก
วัน วันละประมาณ ๑๐ เครื่องก็มี ผมลงไปดู แต่น้ําในชลประทานยังเยอะอยู่ ผมของฝาก
เรื่องเดียวเท่านี้ครับ ยังไงก็ขอให้พิจารณาให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมพงศ์ พิมพ์กลาง ขอเชิญครับ
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นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง -กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ผมขอปรึกษาหารือใน

ฐานะที่เทศบาลตําบลโนนแดงของเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รองรับหน่วยงานข้างเคียง
ในช่วงนี้เทศบาลตําบลโนนแดง ได้รับภาระในเรื่องของการเป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน สิ่งหนึ่งท่ีผมมองเห็นท่ีเราขาดอยู่ตอนนี้ก็คือ ใน
เรื่องห้องน้ําของเราอาจจะไม่เพียงพอ ข้างบนก็ชํารุดหลายห้อง ฉะนั้นแล้วผมขอปรึกษาผู้
ท่ีเกี่ยวข้องในการท่ีจะสร้างห้องน้ําเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นภายนอกอาคารหรือในส่วนที่เห็น
เหมาะสมนะครับ เพราะว่าภายในอาคารเจ้าหน้าท่ีของเราก็เยอะพอสมควรอยู่แล้ว และ
ใช้รวมกันกับพ่ีน้องที่มาใช้บริการ อนาคตต่อไปเราก็จะได้เป็นส่ิงท่ีรองรับประชาชนหรือ
ศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาล บางครั้งเขามาแล้วหาห้องน้ําไม่เจอเพราะอยู่ใน
อาคารของเราซ่ึงอาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้นแล้วกระผมขอเสนอแนะให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
สร้างห้องน้ําเพิ่มเติมบริเวณด้านข้างหรือด้านใดก็ได้ตามความเหมาะสมสัก ๒ ชุด เพื่อเป็น
การอํานวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องที่มาใช้บริการในเทศบาลตําบลโนนแดงของเราหรือ
จะเพ่ิมเติมเป็นศูนย์ อปพร.ก็ได้ซ่ึงเราก็เคยมีโครงการเอาไว้ แนวทางปฏิบัติคงจะคล้ายๆ
กัน คือมีห้องน้ํารองรับประชาชน มีสถานท่ีพักผ่อนสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้อยู่เวรยามหรือเป็น
ห้องประชุม ถ้ามีงบประมาณใดหรือโครงการใดท่ีสามารถดําเนินการตรงนี้ได้กระผมก็ขอ
เสนอไปยังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านพนิดา คําภีระ ขอเชิญครับ

นางพนิดา คําภีระ -กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ดิฉันได้รับฟังท่านสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลโนนแดง ท่านอุดร พลนอกได้พูดปรึกษาหารือ ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะว่าถ้า
หากมีรถที่มาเก็บส่ิงปฏิกูลในหมู่บ้านในเขตเทศบาลของเราถ้าหากเราออกกฎระเบียบ
เทศบาลของเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนเร่ืองรถขุดดินถมดินวิ่งทําให้ถนนเสียหาย เสียง
ดัง ฝุ่นละออง ถ้าเราออกกฎบ้างมันก็จะลดความรําคาญได้ ดิฉันขอเห็นด้วยคะ ขอบคุณ
คะ

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ ขอเชิญครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง -ตามท่ีผมได้รับฟังท่านสมาชิสภาเทศบาลนําเสนอในส่วนท่ีจะเป็นประโยชน์กับพี่น้อง

ประชาชน ซ่ึงในส่วนของท่านอุดร พลนอก ท่านยุทธพงษ์ ญาติกลาง ท่านพนิดา คําภีระ
น่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน ในเรื่องแรกคือเรื่องของให้ช่วยดูแลกํากับรถขุดดินถมดิน ซ่ึงมี
พรบ.ในการควบคุมการขุดดินถมดินอยู่แล้ว ซ่ึงถ้าเขาขุดดินถมดินในส่วนท่ีสามารถ
ดําเนินการได้เขาก็สามารถทําได้ แต่ถ้าเกินจากท่ีทางกฎหมายกําหนดเขาต้องมาขอ
อนุญาตกับเทศบาล ฉะนั้นเรามี พรบ.ในการควบคุมกํากับดูแลในการขุดดินถมดินอยู่แล้ว
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นะครับ ถ้าท่านเห็นท่านก็สามารถแจ้งทางเทศบาลได้นะครับ ในส่วนของเรื่องความ
รําคาญ เสียงดัง ฝุ่น ผมว่าน่าจะมี พรบ.ท่ีเกี่ยวข้องท่านก็สามารถที่จะแจ้งได้ ท่าน
สามารถแจ้งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องสามารถให้เขาวิ่งเพื่อไม่ให้รบกวนพี่น้องประชาชน หรือใน
ส่วนที่มีการตกหล่นต้องมีการทําความสะอาด ซ่ึงเหตุรําคาญก็จะมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง
สามารถกํากับหรือควบคุมได้ แต่ทางเทศบาลก็ต้องดูและปฏิบัติไปตามกฎหมายด้วย อันนี้
นําเรียนให้สมาชิกได้รับทราบนะครับว่าเราเองก็ต้องกํากับให้เป็นไปตามข้อกฎหมายด้วย
ฉะนั้นส่วนไหนท่ีเกี่ยวข้องกับเราๆก็ดําเนินการ ส่วนไหนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นท่ีจะ
ช่วยกํากับดูแลเราก็ต้องแจ้งหน่วยงานอ่ืนด้วยเพื่อให้การกํากับดูแลกฎหมายนั้นเกิด
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน อันนี้ผมก็รับในส่วนท่ีท่านนําเสนอนะครับ ในส่วนเรื่องท่ี
สอง การกําจัดสิ่งปฏิกูลก็เป็นเรื่องท่ีสําคัญ ซ่ึงเรื่องของการจัดหารายได้จากการกําจัดส่ิง
ปฏิกูลนั้น อันนี้ผมก็ต้องดูในเรื่องของ พรบ.สาธารณสุขนะครับว่ามีการควบคุมกํากับดูแล
อย่างไร การท่ีเราจะไปออกเทศบัญญัติในการควบคุมเราก็ต้องศึกษาดูก่อนในเบื้องต้นว่า
เราสามารถดําเนินการได้ในส่วนใดบ้าง จะจัดหารายได้ได้หรือไม่ ถ้าจัดหารายได้เราต้องมี
อะไรไปรองรับในส่วนของผู้ท่ีจะมากําจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเราด้วยนะครับ ถ้าเราไป
สัมปทานให้รายใดรายหนึ่งถ้าเกิดมีรถคันเดียวจะเพียงพอต่อการบริการพี่น้องในชุมชน
หรือไม่ มันจะมีรายละเอียดหลายอย่าง ก็คงต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อกฎหมายและไม่ขัดต่อ พรบ.สาธารณสุขด้วย อยากนําเรียนนะครับเพื่อท่ีจะ
ดําเนินการดูแลในเรื่องของการกําจัดส่ิงปฏิกูล คงต้องศึกษาในเรื่องระเบียบ กฎหมาย
และปรึกษาหลายๆ ฝ่าย ขอนําเรียนให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ สําหรับท่านสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านสุรัตน์ แก้วด่านจาก ซ่ึงได้นําเสนอในช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรของเราทํา
นาและเกิดฝนทิ้งช่วงก็อาจจะไม่มีน้ํา ท่านก็มีความเห็นอยากให้พี่น้องในชุมชนได้ช่วยกัน
ในการทําความสะอาดในคลองระบายน้ําเพื่อที่จะนําน้ํามาใส่ในที่นาของท่าน เรื่องนี้คง
ต้องประสานกับทางชุมชนด้วยและส่วนของเทศบาลเองก็คงจะให้งานป้องกันและงานท่ี
เกี่ยวข้องลงไปดูว่าเราสามารถท่ีจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการดําเนินการได้อย่างไร
เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของพ่ีน้องประชาชนของเรา ขอนําเรียนว่าเป็นสิ่งท่ี
จะต้องให้ความร่วมมือช่วยกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องในการทําเกษตรนะครับ สําหรับ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมพงศ์ พิมพ์กลาง ซ่ึงได้มองถึงความสําคัญของเทศบาลเรา
ซ่ึงครั้งนี้มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และทางโรงพยาบาลโนนแดงเองมีพื้นท่ี
ท่ีจํากัด จะต้องจัดเตรียมพื้นท่ีในการรองรับพี่น้องท่ีติดเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จึงทํา
ให้โรงพยาบาลโนนแดงนั้นสถานที่ไม่เพียงพอรองรับกับการฉีดวัคซีน จึงได้ประสานกับ
เทศบาลตําบลโนนแดงขอใช้สถานที่อาคารสํานักงานในการฉีดวัคซีนให้กับพ่ีน้องเรา ซ่ึง
ผมเองก็ถือว่าเป็นการทําประโยชน์ให้กับพี่น้องเราและเป็นการป้องกันควบคุมโรคระบาด
ด้วย จึงได้ใช้ในส่วนของสํานักงานเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนของอําเภอโนนแดง ซ่ึงก็มีการฉีด
วัคซีนมาหลายครั้งแต่ท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของความสะดวกของผู้มาใช้บริการไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของห้องน้ําซ่ึงท่านก็นําเสนอให้จัดทําห้องน้ําเพ่ิมเติม เบื้องต้นห้องน้ําท่ีมีอยู่ต้อง
ทําให้ได้พร้อมใช้บริการให้กับพี่น้องและพนักงานเรา ซ่ึงทางเทศบาลเองก็มีการจัดตั้งงบ
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