
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2564
วันที่ 9 เดือน มิถุนายน 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
3 นางสาวพิรัลพัชร ลาดแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง พิรัลพัชร ลาดแก้ว
4 นายสมนึก วรรณวิกรม์ ผู้อํานวยการกองช่าง สมนึก วรรณวิกรม์
5 นายประวิทย์ หาญณะรงค์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประวิทย์ หาญณะรงค์
6 นางพชรพัชร์ ราชนิล ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯ พชรพัชร์ ราชนิล
7 นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
8 นางสาวจิรปรียา รั้งกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง จิรปรียา รั้งกระโทก
9 นายนวรัฐ ต่อสกุล ผู้อํานวยการกองการศึกษา นวรัฐ ต่อสกุล
10 นางระวิวรรณ เขตคาม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ระวิวรรณ เขตคาม

/เริ่มประชุม.......................
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายธนสร สารนอก - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อม
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญนั่งบัลลังก์เพ่ือเป็นประธานในท่ีประชุม
นายรวม บุญเที่ยง - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายรวม บุญเที่ยง ๑.1. มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น 12 ท่าน
ประธานสภาเทศบาล
มติท่ีประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
1. รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ครั้งแรก
เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ครั้งแรก
ประธานสภาเทศบาล เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564ได้ส่งให้กับสมาชิกฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

- มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ (ไม่มี)

- ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลโนนแดง ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม ๒๕64

กรุณายกมือขึ้น

-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ 12 เสียง

ไม่เห็นชอบ……-…...เสียง

งดออกเสียง..…-......เสียง

มติท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุมรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล

โนนแดง ครั้งแรกเม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕64

2. รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดงสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจําปี 2564 เม่ือวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้ส่งให้กับสมาชิกฯ

ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
- มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ (ไม่มี)

- ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 14
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กรุณายกมือขึ้น

-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ……-…...เสียง

งดออกเสียง……-.....เสียง

/มติที่ประชุม...............
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มติท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจําปี 2564 เม่ือวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระ ท่ี ๓ -ญัตติขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาของเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประธานสภาเทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตําบลโนนแดงจากสภาเทศบาล

ตําบลโนนแดงครับ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง - ตามที่เทศบาลตําบลโนนแดง ได้มีคําส่ังที่ 562/2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

การศึกษาของเทศบาลตําบลโนนแดง เพ่ือให้การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ

เทศบาลตําบลโนนแดง ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดย

มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้

1. กําหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของเทศบาลตําบลโนนแดง
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตําบลโนนแดง
3. จัดลําดับความสําคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือส่ง

ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน พิจารณาดําเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตําบลโนนแดงต่อไป

4. ทบทวน ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตําบลโนนแดง
ซ่ึงคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวาระในการดํารงตําแหน่งเป็นเวลาส่ีปีนั้น

บัดน้ีคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้หมดวาระลง จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พิจารณาดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตําบลโนนแดงชุดใหม่ ซึ่ง
มีแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
จัดการศึกษาของเทศบาลตําบลโนนแดง มีทิศทางท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดําเนินการ ดังนี้
๑. แต่งตั้ งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างน้อย

ประกอบด้วย

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ

(๓) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการ

(๔) ผู้อํานวยการสํานักกอง/ส่วนฯ ท่ีเกี่ยวข้อง กรรมการ

(๕) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ

(๗) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง กรรมการที่สภาท้องถ่ินเห็นชอบ

(ถ้ามี)

(๘) ผู้อํานวยการสํานักกอง/ส่วนการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ

/2. ให้คณะกรรมการ.................
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๒. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ ๑ (๓) ถึง (๘) ร่วมกันพิจารณาสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

๓. ให้จํานวนกรรมการตามข้อ ๑ (๑)(๒)(๕)(๖) และ (๗) รวมกันต้องมีจํานวนมากกว่าก่ึง

หนึ่งของจํานวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ท้ังหมด

๔. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี

๕. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตําบลโนนแดง ทบทวน ติดตาม และประเมินผล

แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตําบลโนนแดง ดังนี้

1. พิจารณาแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ท่าน เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตําบลโนนแดง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตําบลโนนแดง ดังนี้
1. นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์

2. นางสมถวิล ชอบนา

3. นายสมโภชน์ จินตนามณีรัตน์

๔. นางประทีป แข็งขัน

2. พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง จํานวน 2 ท่าน เพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลโนนแดง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษา
ของเทศบาลตําบลโนนแดง ดังนี้
1. นายณรงค์ ดุลสันเทียะ กํานันตําบลโนนแดง
2. นางสาวแพรวพราว เมืองแสน หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11

จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโนนแดง
ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - ครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นหรือไม่ครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุมครับ

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ
-สมาชิกฯ เห็นชอบ 12 เสียง
-สมาชกิฯ ไม่เห็นชอบ.......-......เสียง
-สมาชิกฯ งดออกเสียง......-......เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน 12 เสียง

/ระเบียบวาระท่ี 4
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ระเบียบวาระ ท่ี 4 -ญัตติขอความเห็นชอบการรับมอบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)

นายรวม บุญเที่ยง -ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติขอความเห็นชอบการรับมอบอุปกรณ์การศึกษา
ประธานสภาเทศบาล ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) จากสภาเทศบาลตําบลโนนแดงครับ ขอเชิญครับ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง - ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือ ที่ มศ

ทท. ๙ /๑๒๓๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ได้ติดต้ังอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับสถานศึกษาสังกัด กองการศึกษาฯ เทศบาลตําบลโนน

แดง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ รายการอุปกรณ์ ย่ีห้อ/รุ่น จํานวน ราคา/หน่วย รวม

1 จาน+LNB DSAT รุ่น KU 75 1 2,150.00 2,150.00

2 Android SAMART รุ่น

DLTV-ATV

9 2,290.00 20,610.00

3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2

Gigabit Switch)

D-link รุ่น DGS-

1210-20

1 3,960.00 3,960.00

4 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย

Router

D-link รุ่น DIR-

868L

1 2,700.00 2,700.00

5 เคร่ืองพิมพ์เอกสาร Laser ขาวดํา

(Printer)

Brother รุ่น

MFC-L2715DW

1 8,960.00 8,960.00

6 สาย LAN 9 1,950.00 17,550.00

7 เต้าเสียบปล๊ักไฟ AC 9 950.00 8,550.00

8 กล่องรับสัญญาณ Digital life Box Arcadyan รุ่น

HMB9013TW22-

TH

1 1,500.00 1,500.00

9 TV 49” พร้อมขาตั้งแบบล้อเล่ือน Samsung รุ่น

HG55AJ690UKX

XT

6 15,600.00 93,600.00

หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน 159,580.00

/ซ่ึงได้ดําเนินการติดตั้ง................
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ซ่ึงได้ดําเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว นั้น
บัดน้ี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แจ้งให้ทราบว่า
ขอมอบอุปกรณ์ ดังกล่าวให้เป็นทรัพย์สินของสถานศึกษาเพื่อการดําเนินการบันทึกมูลค่า
ทรัพย์สินได้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/
๑๘๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัด ซ้ือ จัด จ้างและการบริหารพัส ดุ พ .ศ . ๒๕๖0 มีผลใช้บั งคับ ซ่ึง ใน
พระราชบัญญัติฯ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ี
จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่น ซึ่งผลของการใช้
บังคับกฎหมายส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในหลายประเด็น ดังนี้
๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔ (๓) กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของ
ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบลตามลําดับ ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่
อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่ อปท.
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน
จะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ
อปท. เป็นอํานาจของสภาท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดให้สภาท้องถ่ินมีอํานาจ
ในการพิจารณาให้ความเห็นขอบในเรื่องดังกล่าว

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ (อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)) ให้เป็นสิทธ์ิแก่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง อันเกี่ยวกับครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อุปกรณ์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)) และมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - ครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นหรือไม่ครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุมครับ

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ
-สมาชิกฯ เห็นชอบ 12 เสียง
-สมาชกิฯ ไม่เห็นชอบ.........-........เสียง
-สมาชิกฯ งดออกเสียง.................เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน 12 เสียง

/ระเบียบวาระท่ี 5............
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ระเบียบวาระ ท่ี 5 -ญัตติขอความเห็นชอบดําเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตําบล

โนนแดง(แผงตลาดสด)ด้วยวิธีการอื่น โดยไม่ดําเนินการประมูล
นายรวม บุญเที่ยง -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขอความเห็นชอบดําเนินการให้เช่า
ประธานสภาเทศบาล อสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตําบลโนนแดง (แผงตลาดสด)ด้วยวิธีการอ่ืน โดยไม่

ดําเนินการประมูล จากสภาเทศบาลตําบลโนนแดงครับ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง -ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ขอเสนอญัตติ

ขอความเห็นชอบดําเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตําบลโนนแดง (แผงตลาด
สด) ด้วยวิธีการอ่ืน โดยไม่ดําเนินการประมูล ด้วยเทศบาลตําบลโนนแดงได้ทําการ
ก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะมีแผงตลาดสด จํานวน 64 แผง และ
จะได้มีการจัดระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ของผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลแห่งใหม่
เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 2 การจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน

ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดําเนินการ
โดยวิธีประมูล
(1) มีกําหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
(2) มีกําหนดเกินสามปีีให้สภาท้องถ่ินเป็นผู้อนุมัติ

การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ผู้
บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องดํา
เนินการประมูลก็ได้ ท้ังนี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ดังนั้น เทศบาลตําบลโนนแดงจึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
ดําเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตําบลโนนแดง (แผงตลาดสด) ด้วยวิธีการ
อื่น โดยไม่ดําเนินการประมูล จํานวน 64 แผง โดยให้ผู้ค้ารายเก่า จํานวน 36 ราย และ
ผู้ค้ารายใหม่ จํานวน ๑๘ ราย มีสิทธิเข้าขายของในแผงตลาดสดเทศบาลตําบลโนนแดง
โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล รายละเอียดดังนี้

1. ผู้ค้ารายเดิมมีสิทธิเช่า 1 แผง จํานวน 28 ราย
2. ผู้ค้ารายเดิมมีสิทธิเช่า 2 แผง จํานวน 8 ราย
3. ผู้ค้ารายใหม่มีสิทธิเช่า 1 แผง จํานวน 18 ราย
4. แผงว่าง จํานวน 2 แผง

รวมผู้ค้ารายเดิม 36 ราย เข้าขายของในแผงตลาดสดเทศบาลตามสิทธิเดิม จํานวน 44
แผงและผู้ค้ารายใหม่ จํานวน ๑๘ ราย เข้าขายของในแผงตลาดสดเทศบาลตําบลโนน
แดง จํานวน ๑๘ แผงสําหรับแผงตลาดสดที่เหลือ จํานวน 2 แผง จะได้ประกาศและ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 ต่อไป

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขอความเห็นชอบดําเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
เทศบาลตําบล-โนนแดง (แผงตลาดสด) ด้วยวิธีการอ่ืน โดยไม่ดําเนินการประมูล ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

/นายรวม บุญเที่ยง.............
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นายรวม บุญเที่ยง - ครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นหรือไม่ครับ

ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านอุดร พลนอกครับ
นายอุดร พลนอก -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้

เสนอญัตติขอความเห็นชอบดําเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตําบลโนนแดง
(แผงตลาดสด)ด้วยวิธีการอ่ืน โดยไม่ดําเนินการประมูล ผมขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับ
การที่ไม่มีการประมูลผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าประโยชน์ก็จะตกอยู่กับพ่อค้าแม่ค้า
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง แต่ด้วยวิธีการอื่นเราจะดําเนินการอย่างไร วิธี
แบบไหน ในส่วนความคิดเห็นของผมเพราะว่าตลาดเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าต่างๆ ทั้ง
อุปโภคบริโภคและตลาดโนนแดงเป็นแหล่งเศรษฐกิจของเทศบาลตําบลโนนแดง เป็น
จุดเด่นและจุดขายของเทศบาลตําบลโนนแดง ผมว่าตรงนี้เราน่าจะสนับสนุนและส่งเสริม
ผู้ประกอบการและธุรกิจของเขาให้มีความเจริญ ถ้าธุรกิจดี เศรษฐกิจดี สามารถสร้าง
ชุมชนได้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ และถ้าเศรษฐกิจดีสามารถสร้างชาติได้ ทุก
อย่างจะหมุนเวียนกันไป เศรษฐกิจดีเงินก็สามารถหมุนเวียนในชุมชนของเขาได้ ทําไมผม
ถึงพูดอย่างนี้ เพราะว่าตลาดโนนแดงพร้อมทุกอย่างท้ังด้านสาธารณูปโภคพร้อม เราต้อง
เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างจริงจังนะครับ ปัญหาเมื่อวานท่ีผมลงไป
ในตลาดสดคือ 1.พ่อค้าแม่ค้ามาขายตอนเย็นจะเยอะมากแต่ท่ีสําคัญคือไม่มีท่ีขาย ท่ีขาย
ไม่พอ ส่วนมากจะเป็นหาบเร่แผงลอย คนที่มีแผงอยู่ข้างบนก็ลงมาขายข้างล่าง พอมาขาย
ข้างล่างก็บอกว่าเนื้อที่ 1 เมตร ไม่พอขายขยายไป 2-3 เมตรต่อราย กันคนอื่นมั่ง ผมก็
บอกว่า เราต้องแบ่งกันขาย แบ่งกันทํามาหากิน เพราะตรงน้ีเป็นแหล่งเศรษฐกิจ บางคนก็
ไม่ยอม ว่าฉันมีแล้วฉันจองแล้ว ตรงน้ีผมว่าเราต้องเข้าไปแก้ไขนะครับ ทุกคนออกมาขาย
จะต้องได้ที่ขาย ส่ิงของที่เขาเอามาต้องได้ขาย ขายได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง เราต้องเข้าไป
จัดการในพื้นที่ท่ีมีอยู่ตามตารางเมตร ทําอย่างไรเราจะบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดนี้ แต่
ละวันมีเงินหมุนเวียนเป็นแสนบาท ถ้าเราไม่ทําตรงน้ีเลยผมว่าโนนแดงก็จะอยู่แบบนี้
เศรษฐกิจก็จะไม่โตขึ้น คนโนนแดงก็มีความยากความจนแบบนี้ตลอดไป ถ้าเราเข้าไป
บริหารให้มันดี ทุกคนก็ต้องมาซื้อทุกคนก็ต้องมาตลาดโนนแดง เพราะโนนแดงมีจุดขายจุด
เดียวคือตลาดโนนแดง อย่างอื่นไม่มีนะครับ เราเอาจุดนี้จุดเด่นของโนนแดงเป็นจุดขาย
ของเทศบาลตําบลโนนแดง ผมเห็นด้วยครับที่ไม่มีการประมูล แต่ว่าวิธีการจะข้าไปบริหาร
จัดการตลาดสดอย่างไรอยู่ท่ีการดําเนินงานของคณะผู้บริหาร ตลาดเราก็สร้างแล้วด้วย
งบประมาณที่เยอะมาก แต่แม่ค้าบางรายยังคิดว่าเป็นเจ้าของตลาดสด ฉันอยู่มาก่อนฉัน
จะทํายังไงก็ได้ ปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นแต่เราต้องแก้ คณะผู้บริหารต้องลงไปแก้ เพราะเรา
อยู่แบบน้ีมาหลายสิบปีแล้ว ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้คนที่ต้องการเอาของมาขายเขาก็
ต้องการหาเงินแต่ไม่รู้จะไปทางไหน ทุกวันคนตกงานเยอะ อาชีพท่ีคิดได้อันดับแรกคือ
ค้าขาย เศรษฐกิจดีทุกอย่างความยากจนก็จะหายพี่น้องประชาชนก็ลืมตาอ้าปากได้ ฝาก
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง - ครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นอีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านบุญมี ผินพิมาย ครับ

/นายบุญมี ผินพิมาย.........
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นายบุญมี ผินพิมาย -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอออกความเห็นว่าอยากให้

จัดระเบียบตลาดใหม่ ที่จัดมาแล้วก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่แม่ค้าที่จัดให้แล้วบนแผงข้าง
ใน เราทําตลาดราคาห้าหกล้านมาปล่อยเลอะเทอะเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่มีประโยชน์ พี่
น้องก็อยากขายอยากหาเงินแต่แม่ค้าขายแล้วก็ไม่ยอมกันเถียงกันว่ากันตลอด ผมว่าถนน
ที่ปล่อยให้ขายหยุดแล้วก็ไปจัดข้างหน้าตลาดผมว่าน่าจะพอนะครับเพราะว่าดูเยอะ แม่ค้า
ข้างบนลงมาขายข้างล่าง แผงข้างบนก็ไม่ขาย อยากให้ไปจัดใหม่ ไม่ให้ขายทางถนน
ด้านข้างให้ขายข้างหน้า ผมว่าได้ 6 ร่อง ริมถนนหันหน้าเข้า ด้านตะวันออกก็หันหน้าเข้า
และในกลางได้อีก 2 แถว หันหน้าหันหลังเข้าหากัน ผมไปนับดูแล้วประมาณ 6 แถว ผม
ว่าหมดนะครับ คนไหนที่มีแผงอยู่ข้างบนให้เขาขายในพื้นที่ตัวเองที่จัดไว้ คนข้างบนไม่
ขายแล้วลงมาแย่งคนข้างล่างลูกค้ามาซื้อก็ไม่ขขึ้นข้างบนแล้วก็บอกว่าท่ีไม่มีขายอันท่ีจริง
ผมมองดูว่าพอนะครับถ้าเราไปจัดทําระเบียบให้เด็ดขาดแบบตลาดอ่ืนอย่างตลาดไนท์พิ
มาย ถึงเวลาพนักงานไปรอเลยอย่างเทศกิจหรือให้พนักงานเราไปรอก็ได้ค่อยจัดระเบียบ
ให้เขาขายเป็นระเบียบเดี๋ยวก็จะดีเองครับ ทีแรกเขาบอกว่าขายข้างหน้าขายดีคนข้างบน
คนมาก็จะไหลขึ้นข้างบนพอมาจัดระเบียบข้างล่างก็เลยเหมือนเดิม ตลาดเราสร้างอย่าง
สวยแต่ไม่เป็นระเบียบคนไม่ซื้อข้างบนเดินแต่ข้างล่างมองเห็นข้างล่างก็ซื้อข้างบนก็ขาย
ไม่ได้ แม่ค้าด้านบนเลยลงมาขายด้านล่าง บอกกันก็ไม่ได้ ผมเข้าไปตลาดเขาก็บ่นทุกครั้ง
แต่ผมก็ไม่รู้จะบอกยังไง ขอฝากแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง - ครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นอีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง เชิญครับ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง สําหรับทางเทศบาลยินดีและก็จะส่งเสริมในเรื่องสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อให้มี

เศรษฐกิจที่ดี ซึ่งเราได้จัดสร้างตลาดแห่งใหม่ขึ้นแล้วและวันน้ีเราก็ขอความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลตําบลโนนแดงให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตําบลโนนแดง (แผงตลาด
สด)ด้วยวิธีการอื่น โดยไม่ดําเนินการประมูล เพื่อให้สิทธิ์ผู้ประกอบการร้านค้าของชาวโนน
แดงเรา แต่ด้วยจํานวนแผงของเราที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอท่ีจะรองรับกับจํานวน
ผู้ประกอบการร้านค้าก็เลยทําให้บางส่วนนั้นได้มาขายบริเวณถนนของเทศบาลตําบลโนน
แดง ซึ่งทางท่านปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้ลงไปดําเนินการ
จัดระเบียบหลายคร้ัง แต่ด้วยผู้ประกอบการร้านค้าแม่ค้าทุกคนก็ต้องการอยากได้ทําเลท่ีดี
แม้ได้สิทธิ์แผงในตลาดแล้วก็อย่างได้สิทธ์ิในส่วนของถนนของเทศบาลอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
ปัญหาที่เราจะต้องไปจัดระเบียบและดําเนินการแก้ไขแต่เราก็คิดว่ามีแต่คนบ้านเรา เราจะ
อ้างแต่กฎหมายผมว่ามันก็จะประสบความสําเร็จยากนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุก
ท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับแม่ค้าด้วยว่าถ้าท่านใดมีแผงอยู่บน
ตลาดสดเทศบาลแล้วก็ขอความกรุณาให้สิทธ์ิคนอื่นท่ีไม่มีแผงได้ขายในส่วนของบริเวณ
ถนนของเทศบาลและปฏิบัติตามระเบียบด้วยก็คือตามเวลาท่ีทางเทศบาลได้มีข้อตกลงกับ
ผู้ประกอบการก็จะทําให้เกิดความเป็นระเบียบมากยิ่งข้ึนเราก็จะสามารถทําการค้าและมี
รายได้ที่ดี ฉะนั้นการจัดระเบียบทางเทศบาลก็ต้องไปจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยอยู่
แล้วแต่ก็ต้องขอความร่วมมือทุกท่าน

/ช่วยกันประชาสัมพันธ.์......…
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ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้าทางเทศบาลก็มีการประชุม
และก็หาแนวทางร่วมกันอยู่แล้วก็จะดําเนินการต่อไปเพ่ือความเป็นระเบียบ ในส่วนที่ทาง
ท่านบุญมี ผินพิมาย ได้นําเรียนก็คือให้ไปจัดในส่วนของหน้าตลาดสดเทศบาล ต้องนํา
เรียนว่าคือในส่วนหน้าตลาดสดเทศบาลส่วนหน่ึงเป็นพ้ืนที่ของกรมทางหลวง และก็ใกล้
ถนนใหญ่ด้วย ถ้าเราไปจัดถ้าใกล้เกินไปก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอ
อย่างหน่ึงนะครับ ก็จะหาแนวทางไปปรับและก็พูดคุยกับทางผู้ประกอบการให้เกิดความ
เป็นระเบียบต่อไป และก็ยินดีที่ทางฝ่ายบริหารจะไปดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและ
ก็มีความเรียบร้อยผู้ประกอบการก็จะสามารถมีรายได้เพ่ิมข้ึน ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง - ครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นหรือไม่ครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุมครับ

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ
-สมาชิกฯ เห็นชอบ 12 เสียง
-สมาชกิฯ ไม่เห็นชอบ.......-.......เสียง
-สมาชิกฯ งดออกเสียง.....-........เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน 12 เสียง

ระเบียบวาระ ท่ี 6 -ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นายรวม บุญเที่ยง -ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็น
ประธานสภาเทศบาล รายการใหม่ จากสภาเทศบาลตําบลโนนแดงครับ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง -ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ขอเสนอญัตติขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๓ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงตามท่ีเทศบาลตําบลโนนแดงได้ดําเนินการก่อสร้างตลาดสด

เทศบาลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น แต่เน่ืองจากภายในตลาดสดเทศบาลฯ ยังไม่ได้

ดําเนินการพาดสายไฟฟ้าแรงต่ํา เพ่ือให้ผู้ประกอบการภายในตลาดสดเทศบาลฯ ได้มี

ไฟฟ้าใช้ในกิจการค้าขายและอํานวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ

น้ัน และจากการตรวจสอบตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.

ศ. 2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย

เพื่อการลงทุนการขยายเขตไฟฟ้าพื้นท่ีดังกล่าวไว้ ดังนั้น กองช่างจึงมีความประสงค์จะขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุน เพื่อ

ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าภายในตลาดสดเทศบาลฯ จํานวน ๑ รายการ ตาม

รายละเอียดดังนี้

/รานการโอนลด............



-11-

รายการโอนลด ( - ) รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( + )
1. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบ บุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือน
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเ ดือนพนักงาน
เทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว้ ๑,
๑๖๕,๓๒0.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 558,640
บาท คงเหลือก่อนโอน 606,680.- บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๕๕,๐00.- บาท คงเหลือหลัง

โอน 55๑,๖80.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ )

1. แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าถนน
งบ เงินอุดหนุน
หมวด เงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํ าภายในตลาดสด
เทศบาลตําบลโนนแดง ระยะทาง ๑๒๕
เมตร ชุมชนตลาดโนนแดง หมู่ ท่ี ๑๕
ตําบลโนนแดง (ตามแบบที่ เทศบาล
กําหนด) ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
๕๕,๐00.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ คร้ังท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อ
ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - ครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นหรือไม่ครับ (ไม่มี)

ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุมครับ
-สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ภายในตลาดสดเทศบาลตําบลโนนแดง โปรดยกมือขึ้นครับ

-สมาชิกฯ อนุมัติ 12 เสียง
-สมาชกิฯ ไม่อนุมัติ.......-......เสียง
-สมาชิกฯ งดออกเสียง......-......เสียง

ระเบียบวาระ ท่ี 7 -การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนสร สารนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

-ขอนุญาตนําเรียนระเบียบในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ซึ่งกําหนดไว้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวดท่ี 1 องค์กรจัดทํา
แผนพัฒนา ข้อ 7 องค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 8 ได้กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานกรรมการ

/(2) รองนายกองค์กร...............
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(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน กรรมการ (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน กรรมการ และก็ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนภาค
ราชการ เป็นกรรมการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นกรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดทําแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งตาม(3)ได้กําหนดว่า
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน เพราะฉะน้ันวันนี้ทางสภาท้องถ่ิน
จะต้องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ิน เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผน จํานวน 3 คน
และท้ัง 3 ท่านก็จะอยู่ในวาระ 4 ปี แนวทางการคัดเลือกน้ันตามระเบียบไม่ได้กําหนด
วิธีการคัดเลือกไว้ เพราะฉะนั้นแนวทางก็คือ ให้ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล ก็คือสมาชิกสภาเทศบาลสามารถเสนอรายชื่อได้ท่านละ
1 คน และมีผู้รับรอง จํานวน 2 คน การรับรองก็คือยกมือข้ึนพ้นศีรษะก็ถือว่ารับรอง
ถูกต้องและก็เสนอคนต่อไปจนครบจํานวน ถ้าเสนอ 3 คน ก็ไม่ต้องเลือก ถือว่าทั้ง 3 คน
ได้รับความเห็นชอบตามท่ีเสนอ ถ้าเสนอเกิน 3 คน ก็จะต้องเลือกให้เหลือ 3 คน ขอบคุณ
ครับ

นายรวม บุญเที่ยง -เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย แล้ว
ประธานสภาเทศบาล ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล

โนนแดง โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอได้คนละหนึ่งชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า

สองคน ขอเชิญครับ

นายธงชัย ประกอบผล -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธงชัย ประกอบผล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเสนอนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง
(ผู้เสนอคนท่ี 1) เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล -มีผู้รับรองจํานวน 2 คน คือ 1.นายอุดร พลนอก 2. นางอุ่น บรรจงนอก

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคนท่ี 2 ครับ

นายประสิทธิ์ จํานงนอก -ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประสิทธิ์ จํานงนอก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเสนอนายสุรัตน์ แก้วด่านจาก
(ผู้เสนอคนท่ี 2) เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล -มีผู้รับรองจํานวน 2 คน คือ 1. นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง 2. นายธงชัย ประกอบผล

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคนท่ี 3 ครับ

นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุรัตน์ แก้วด่านจาก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเสนอนายอารุณ ฉัตรพิมาย
(ผู้เสนอคนท่ี 3) เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล -มีผู้รับรองจํานวน 2 คน คือ 1. นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง 2. นางพนิดา คําภีระ

/นายรวม บุญเที่ยง.........
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นายรวม บุญเที่ยง - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมไหมครับ (ไม่มี)

ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ปรากฏว่ามีผู้เสนอช่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง จํานวน

3 คน คือ

คนที่ 1 นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง

คนที่ 2 นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก

คนที่ 3 นายอารุณ ฉัตรพิมาย

-ต่อไป กระผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ีถูก
เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง โปรดยกมือขึ้นครับ

-สมาชิกฯ เห็นชอบ 12 เสียง
-สมาชกิฯ ไม่เห็นชอบ.......-........เสียง
-สมาชิกฯ งดออกเสียง.....-.........เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน 12 เสียง

ระเบียบวาระ ท่ี 8 -การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนสร สารนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ นอกจากกําหนดองค์กรใน
การจัดทําแผนแล้วยังกําหนดองค์กรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้ด้วย ซึ่ง
ตามหมวด 6 ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ได้กําหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ซ่ึงประกอบไปด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน (3) ผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน (4) หัวหน้าส่วนการ
บริหารงานท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จํานวน 2 คน ซึ่งคณะกรรมการก็จะมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี วิธีการเสนอ วิธีการ
คัดเลือกก็ให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลท่ีผ่านมาครับ
ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย แล้ว
ประธานสภาเทศบาล ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอไดค้นละ

หนึ่งชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญครับ

นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง -เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ กระผมนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเสนอนายประสิทธ์ิ จํานงนอก
(ผู้เสนอคนท่ี 1) เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง

/นายรวม บุญเที่ยง...............
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นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล -มีผู้รับรองจํานวน 2 คน คือ 1. นางอุ่น บรรจงนอก 2. นายอุดร พลนอก

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคนท่ี 2 ครับ

นายอารุณ ฉัตรพิมาย -ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ข้าพเจ้านายอารุณ ฉัตรพิมาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเสนอนายธงชัย ประกอบผล
(ผู้เสนอคนท่ี 2) เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล -มีผู้รับรองจํานวน 2 คน คือ 1. นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง 2. นายประสิทธิ์ จํานงนอก

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคนท่ี 3 ครับ

นางอุ่น บรรจงนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ข้าพเจ้านางอุ่น บรรจงนอก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเสนอนายชื่น เงินโพธิ์
(ผู้เสนอคนท่ี 3) เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล -มีผู้รับรองจํานวน 2 คนคือ 1.นายอารุณ ฉัตรพิมาย 2. นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง

นายรวม บุญเที่ยง - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมไหมครับ (ไม่มี)

ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ปรากฏว่ามีผู้เสนอช่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลโนนแดง จํานวน 3 คน คือ

คนที่ 1 นายประสิทธ์ิ จํานงนอก

คนที่ 2 นายธงชัย ประกอบผล

คนที่ 3 นายชื่น เงินโพธิ์

-ต่อไป กระผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ีถูก
เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง
โปรดยกมือขึ้นครับ

-สมาชิกฯ เห็นชอบ 12 เสียง
-สมาชกิฯ ไม่เห็นชอบ.......-.......เสียง
-สมาชิกฯ งดออกเสียง.....-.......เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน 12 เสียง

ระเบียบวาระ ท่ี 9 -การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายธนสร สารนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

/-ตามประกาศ..............
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-ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ได้กําหนดไว้ว่าในการ

ดําเนินการจะต้องมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ีหรือระดับ

ท้องถิ่น ซ่ึงประกอบไปด้วย (1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธาน

กรรมการ (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถ่ิน จํานวน 2 คน กรรมการ (3) สมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จํานวน 2 คน

กรรมการ (4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีจัดบริการสาธารณสุข กรรมการ (5)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน กรรมการ (6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน ผู้แทนศูนย์

ประสานงานหลักประกันสุขภาพ กรรมการ ปลัดองค์กรกรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

และเลขานุการ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ผู้ช่วยเลขานุการ ซ่ึงคณะกรรมการท่ีท่าน

จะต้องดําเนินการคัดเลือก ก็จะให้ท่านได้คัดเลือกคณะกรรมการที่มาจากสภาเทศบาล

จํานวน 2 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลโนนแดง ส่วนการดําเนินการคัดเลือกก็เป็นไปตามการคัดเลือกคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาล ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย แล้ว
ประธานสภาเทศบาล ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลโนนแดง โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอได้คนละหนึ่งชื่อ และมี

ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญครับ

นายบุญมี ผินพิมาย -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายบุญมี ผินพิมาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเสนอนางอุ่น บรรจงนอก
(ผู้เสนอคนท่ี 1) เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล -มีผู้รับรองจํานวน 2 คน คือ 1.นายธงชัย ประกอบผล 2. นายประสิทธิ์ จํานงนอก

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคนท่ี 2 ครับ

นายอุดร พลนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายอุดร พลนอก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเสนอนางพนิดา คําภีระ
(ผู้เสนอคนท่ี 2) เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล -มีผู้รับรองจํานวน 2 คน คือ 1. นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง 2. นางอุ่น บรรจงนอก

/นายรวม บุญเที่ยง................
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นายรวม บุญเที่ยง - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมไหมครับ (ไม่มี)

ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ปรากฏว่ามีผู้เสนอช่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลโนนแดง จํานวน 2 คน คือ

คนที่ 1 นางอุ่น บรรจงนอก

คนที่ 2 นางพนิดา คําภีระ

-ต่อไป กระผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ีถูก
เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโนนแดง โปรดยกมือ
ข้ึนครับ

-สมาชิกฯ เห็นชอบ 12 เสียง
-สมาชกิฯ ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง
-สมาชิกฯ งดออกเสียง......-.........เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน 12 เสียง
ระเบียบวาระท่ี 10 -เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ท่ีจะเสนอที่ประชุม ขอเชิญครับ
นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

-กระผมมีเร่ืองจะขอให้ท่านดูแลด้านนํ้าประปาบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ท่ี 1 พบเห็นนํ้า
ไหลตลอดเวลา ขอให้ท่านที่รับผิดชอบในหน้าท่ีได้พิจารณาแก้ไขให้ชาวบ้านด้วย
ขอขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

-กระผม นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขตเลือกตั้งท่ี 1 ก็
จะขอฝากเรื่องสัก 2 ประเด็น เรื่องท่ี 1 จะเป็นเรื่องไฟฟ้าสาธารณะชํารุดพอสมควร ผ่าน
ไปผ่านมาตอนกลางคืนจะมืดหน่อย ขอให้ดําเนินการแก้ไขในส่วนที่ชํารุดด้วยครับ และอีก
เรื่องหนึ่งนะครับ คือเรื่องการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลของเรา เรื่องต่างๆ ท่ีส่งเข้าไปใน
ไลน์บางเรื่องสมาชิกสภาหลายๆท่านยังไม่รู้ข่าวความเคลื่อนไหวเก่ียวกับเทศบาลมาก
เท่าไหร่ เพราะว่าบางเรื่องชาวบ้านประชาชนมาร้องเรียนมาถาม เช่น เรื่องน้ําประปา
ทําไมถึงหยุดไหล ทําไมขุ่นดํา บางครั้งประชาชนก็มาสอบถามสมาชิกสภา ซ่ึงทางสมาชิกก็
ได้แต่บอกว่าเขากําลังซ่อมหรือกําลังแก้ไข อยากฝากว่าถ้ากําลังดําเนินการแก้ไขหรือกําลัง
ซ่อมอยากให้ถ่ายรูปแล้วส่งไปในไลน์ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านทราบด้วย เพื่อสมาชิก
สภาจะได้ช้ีแจงให้ประชาชนท่ีมาสอบถามได้เข้าใจ ผมขอฝากไว้ 2 เรื่องแค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

/นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง...........
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นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผม นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง มีเรื่องท่ีจะนําเรียนต่อ
ท่านประธานสภาเทศบาล มีชาวบ้านร้องเรียนเก่ียวกับช่วงนี้ฤดูฝน น้ําท่วมขังในบางซอย
ซ่ึงก็ได้ร้องเรียนมา 2 ครั้ง หมายถึงร้องเรียนผ่านมาท่ีตัวกระผม น้ําตรงซอยข้างศาลาทอง
มีประชาชนอยู่ด้านหลังประมาณ 2-3 หลัง เม่ือฝนตกทีไรน้ําจะท่วมขังเยอะประมาณครึ่ง
ล้อรถอยู่หลายวัน ซ่ึงผมไปดูแล้วคือท่ีรอบข้างถมสูงไปหมดแล้วเราจะหาแนวทางแก้ไข
อย่างไร ฝากไปทางผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและช่วยหาแนวทางแก้ไขให้กับประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนในครั้งนี้ กระผมขอใช้ตรงนี้ในการนําเสนอต่อที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับ
ปัญหาของพ่ีน้อง เรื่องต่อไปก็ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับการทํางานของสภาเราหรือว่าเทศบาลเราต่อจากท่าน สท.ยุทธพงษ์ ญาติกลาง
เพราะว่ามีประชาชนท่ีต้องการจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องต่างๆ ท่ีเทศบาลตําบลโนนแดงเราได้ดําเนินการลง
ไป เรามีเพจ กลุ่มไลน์ ซ่ึงเราสามารถดึงเขาเข้ามาได้หรือไม่ เฉพาะกลุ่มไลน์ชุมชนเทศบาล
นั้นเราจะจํากัดบุคคลหรือไม่ บางท่านอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากทราบว่าเรา
ดําเนินการอะไรบ้างโดยเฉพาะเมื่อครั้งท่ีแล้วเราฉีดวัคซีนอยากทราบว่าพ่อแม่เป็นอย่างไร
บ้าง อยากถามข่าว เราพอที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาร่วมกลุ่มกับเราหรือได้มามีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลของเรา ก็ขอฝากผู้ท่ี
มีหน้าที่เก่ียวข้องในการท่ีจะนําเสนอให้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ
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นายอุดร พลนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
กองช่าง ท่ีได้ดําเนินการเทถนนแอสฟัสติกคอนกรีตให้กับเทศบาลตําบลโนนแดงให้พี่น้อง
ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก ขอบคุณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เรื่องท่ี 2 ตอนนี้พ่ีน้อง
ประชาชนเกษตรกรผู้ที่เล้ียงโคกระบือประสบปัญหาโรคอุบัติใหม่ ถ้าท่านใดติดตามก็จะ
ได้รับทราบ ซ่ึงโรคนี้เรียกว่าโรคลัมปีสกิน ถ้าเป็นกับสัตว์แล้วรอดยากถ้ารักษาไม่ทันตอนนี้
วัคซีนมีท่ีเดียวคือท่ีต่างประเทศและแพงด้วยหาซ้ือยาก ตอนนี้อําเภอโนนแดงได้ประกาศ
เป็นเขตโรคภัยพิบัติโรคระบาดติดต่อ มีอําเภอโนนแดง อําเภอพิมาย อําเภอคง ในเขต
เทศบาลตําบลโนนแดงมีเกษตรกรท่ีเลี้ยงโคเป็นทุกคน ในส่วนของผมได้ดําเนินการแล้ว
เพราะมีวัคซีน แต่พี่น้องเกษตรกรลําบากมาก ค่ายาค่าวัคซีนแพง ซ่ึงผมอยากสอบถามว่า
ทางเทศบาลเรา คณะผู้บริหารมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรได้หรือไม่ครับ ขอบคุณ
ครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

/นางพนิดา คําภีระ
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