
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  ๒  ประจําป  ๒๕๕๙     
วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
……………………………………….. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ  
                               สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๒๙ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  
มติท่ีประชุม…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระ ท่ี ๓  เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการสามัญสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
   ๑.คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
   ๒.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..……… 
 

ระเบียบวาระ ท่ี ๔  ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๑ 
มติท่ีประชุม……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี) 
มติท่ีประชุม…………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………… 
 

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

 



 

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  ๒  ประจําป  ๒๕๕๙     
วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
*********************** 

ผูมาประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายรวม  บุญเท่ียง รองประธานสภาเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       รวม  บุญเท่ียง  
๒ นางญาณี  มีระหันนอก สมาชิกสภาเทศบาล ญาณี  มีระหันนอก  
๓ นายอารุณ  ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล อารุณ  ฉัตรพิมาย  
๔ นายกองเกียรติ  ชนากลาง สมาชิกสภาเทศบาล กองเกียรติ  ชนากลาง  
๕ นายบุญมี  ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  ผินพิมาย  
๖ นายรัชพล  ธนัทโรจนกุล สมาชิกสภาเทศบาล รัชพล  ธนัทโรจนกุล  
๗ นางลดาวัลย  นิลวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล ลดาวัลย  นิลวิเศษ  
๘ นายกิตติพงษ  ดวงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพงษ  ดวงกลาง  
๙ นายสุรัตน  แกวดานจาก สมาชิกสภาเทศบาล สุรัตน  แกวดานจาก  

๑๐ นายธนสร  สารนอก เลขานุการสภาเทศบาล ธนสร  สารนอก  
ผูไมมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายติม  ปกนอก ประธานสภาเทศบาล -ลา-  

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายธีรพงษ  จินตนามณีรัตน นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ธีรพงษ  จินตนามณีรัตน  
๒ นางพิทธิยา  พัฒนเดชากูล รองนายกเทศมนตรี พิทธิยา  พัฒนเดชากูล  
๓ นายประกาศิต  ประภาภูวมาส รองนายกเทศมนตรี ประกาศิต  ประภาภูวมาส  
๔ นายภาณุมาศ  บุญศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ภาณุมาศ  บุญศรี  
๕ นายอุดร  พลนอก ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อุดร  พลนอก  
๖ นายวัลลภ  พูนสวัสดิ ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  วัลลภ  พูนสวสัดิ์  
๗ นายสุรศักดิ์  พองพรหม ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลฯ สุรศักดิ์  พองพรหม  
๘ นางพชรพัชร ราชนิล ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลฯ พชรพัชร ราชนิล  
๙ นายสมนึก  วรรณวิกรม ผูอํานวยการกองชาง สมนึก  วรรณวิกรม  

๑๐ นางสาววิไลลักษณ  รุงเลิศกสิกิจ นิติกรชํานาญการ วิไลลักษณ  รุงเลิศกสิกิจ  
๑๑ นางภานุชนารถ  จิตรพิมาย หัวหนาฝายอํานวยการ ภานุชนารถ  จิตรพิมาย  
๑๒ นางสาวพิรัลพัชร   ลาดแกว หัวหนาฝายบริหารงานคลัง พิรัลพัชร   ลาดแกว  
๑๓ นางสาววิไลลักษณ  กุลนันทนนท หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข วิไลลักษณ  กุลนันทนนท  
๑๔ นางระวิวรรณ   เขตคาม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฯ ระวิวรรณ   เขตคาม  
๑๕ นายไพรัช ขุมทรัพย ผูชวยนายชางโยธา ไพรัช ขุมทรัพย  
๑๖ นายวิเชียร  ปกนอก พนักงานจดมาตรวัดน้ํา วิเชียร  ปกนอก  

 
 



-๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 
นายธนสร  สารนอก  -  เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย พรอม 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนเชิญนั่งบัลลังกเพ่ือเปนประธานในท่ีประชุม 
 

นายรวม บุญเท่ียง  - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลอาน “ ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง   
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล   สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๕๙” ขอเชิญครับ 
 

นายธนสร  สารนอก  ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง   
เลขานุการสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙   

-ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เม่ือวัน ๒๙ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙ ไดมีมติกําหนดวันเริ่มการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน  
-อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลตําบล
โนนแดง จึงเรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีกําหนด ๓๐ วัน จึงประกาศใหทราบ
โดยท่ัวกัน 

-ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๗  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    ลงชื่อ นายติม ปกนอก  ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

นายรวม บุญเท่ียง  -  กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน สมัยท่ี ๒ ประจําป  ๒๕๕๙  ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑. มีสมาชิกสภาเทศบาล ลาออกจํานวน ๑ ทาน  

คือ นายบุญยัง นาคแท เปน เหตุใหสิ้นสุดสมาชิกภาพเม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๙  และมีสมาชิกสภาเทศบาล เสียชีวิตจํานวน ๑ ทาน คือ นายเพ็ชร  
มีระหันนอกเปนเหตุใหสิ้นสุดสมาชิกภาพเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  

    คงเหลือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงจํานวน ๑๐ ทาน 
    ๒. มีสมาชิกสภาเทศบาลเขารวมประชุม รวมท้ังสิ้น..........๙...........ทาน 
        ลา..........๑...........ทาน  ๑...นายติม  ปกนอก ประธานสภาฯ..... 
       
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง  

        สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป  ๒๕๕๙   
        เม่ือวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

นายรวม บุญเท่ียง -  รายงานการประชุมไดสงใหกับสมาชิกฯ ทุกทานเรียบรอยแลว     
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงทานใดจะขอแกไขหรือไมครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ถาไมมีกระผมขอมติท่ีประชุม 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลโนนแดง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป  ๒๕๕๙   
เม่ือวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 กรุณายกมือข้ึน 
-สมาชิกสภาเทศบาล       เหน็ชอบ.....................๙......................เสียง 
-สมาชิกสภาเทศบาล       ไมเห็นชอบ.................-.........................เสียง 
-งดออกเสียง......................-......................เสียง 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระ ท่ี ๓  เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการสามัญสภาเทศบาลตําบลโนนแดง  
นายรวม บุญเท่ียง - เนื่องดวยคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ และคณะกรรมการ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน ตรวจรายงานการประชุม ท้ังสองคณะมีสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
ประธานสภาเทศบาล  คณะละ ๑ ทาน จึงตองมีการเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลท้ังสองชุด 

ข้ึนใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๐๓ (๑) 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวา    
๓ คนแตไมเกิน ๗ คน 
-ผมขอหารือวาเราจะกําหนดจํานวนคณะกรรมการฯ ชุดละก่ีทาน  
ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ 

นางลดาวัลย  นิลวิเศษ  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางลดาวัลย  นิลวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอเสนอใหกําหนดจํานวนคณะกรรมการสามัญสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

ชุดละ.....๓.....ทาน 
นายรวม  บุญเท่ียง   - มีทานใดจะเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ (ไมมี) 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน -  เม่ือไมมีทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวาคณะกรรมการสามัญ            
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลตําบลโนนแดง แตละชุดมีจํานวน...๓...ทาน 
 - ตอไป เปนการเลือกคณะกรรมการฯ โดยเริ่มจาก 

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ขอใหสมาชิกฯ เสนอทีละรายชื่อและ
ใหมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา ๒ ทาน  
-ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนท่ีหนึ่ง ครับ 
 
 
 
 

/นางลดาวัลย... 



                          -๔- 
นางลดาวัลย  นิลวิเศษ  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางลดาวัลย  นิลวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

ขอเสนอ นายกิตติพงษ  ดวงกลาง (๑) 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติคนท่ีหนึ่ง 

นายรวม  บุญเท่ียง  ขอผูรับรองดวยครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานสภาเทศบาล 
นางญาณี  มีระหันนอก  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน นางญาณี  มีระหันนอกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองคะ 
นายสุรัตน แกวดานจาก  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสุรัตน แกวดานจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองครับ 
นายรวม บุญเท่ียง  มีผูรับรอง ๒ทาน คือ  ๑.นางญาณี  มีระหันนอก ๒.นายสุรัตน แกวดานจาก 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน   - มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติคนท่ีหนึ่งอีก 
ประธานสภาเทศบาล                หรือไม  (ไมมี) 

-หากไมมีสมาชิกทานใดเสนอรายชื่ออีก จึงถือวาขอเสนอดังกลาวเปน 
มติท่ีประชุม คือ นายกิตติพงษ  ดวงกลางเปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
รางเทศบัญญัติคนท่ีหนึ่ง 
-ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติคนท่ีสองครับ     

นายสุรัตน แกวดานจาก  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสุรัตน แกวดานจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

ขอเสนอ นางลดาวัลย  นิลวิเศษ (๒) เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
รางเทศบัญญัตคินท่ีสอง 

นายรวม บุญเท่ียง  ขอผูรับรองดวยครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน    
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญมี  ผินพิมาย  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายบุญมี  ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองครับ 
นายอารุณ  ฉัตรพิมาย  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายอารุณ  ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองครับ   
นายรวม บุญเท่ียง  มีผูรับรอง  ๒  ทาน   คือ  ๑.นายบุญมี  ผินพิมาย ๒.นายอารุณ  ฉัตรพิมาย 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน   - มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติคนท่ีสองอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม  (ไมมี) 

-หากไมมีสมาชิกทานใดเสนอรายชื่ออีก จึงถือวาขอเสนอดังกลาวเปน 
มติท่ีประชุม  คือ นางลดาวัลย  นิลวิเศษ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
รางเทศบัญญัติคนท่ีสอง 
-ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติคนท่ีสามครับ   

/นางลดาวัลย... 



                                                              -๕- 
นางลดาวัลย  นิลวิเศษ.  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางลดาวัลย  นิลวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

ขอเสนอ นายรัชพล ธนัทโรจนกุล (๓) เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
รางเทศบัญญัติคนท่ีสาม 

นายรวม บุญเท่ียง  ขอผูรับรองดวยครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรัตน แกวดานจาก  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสุรัตน แกวดานจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองครับ 
นายบุญมี  ผินพิมาย  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายบุญมี  ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองครับ 
นายรวม บุญเท่ียง  มีผูรับรอง  ๒  ทาน   คือ  ๑.นายสุรัตน แกวดานจาก ๒.นายบุญมี  ผินพิมาย 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน    - มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติคนท่ีสามอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม  (ไมมี) 

-หากไมมีสมาชิกทานใดเสนอรายชื่ออีก จึงถือวาขอเสนอดังกลาวเปน 
มติท่ีประชุม  คือ นายรัชพล  ธนัทโรจนกุล เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติคนท่ีสาม 
-ท่ีประชุมไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติจนครบสามทานแลว
คือ 
๑.นายกิตติพงษ  ดวงกลาง เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีหนึ่ง 
๒.นางลดาวัลย  นิลวิเศษ   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสอง 
๓.นายรัชพล  ธนัทโรจนกุล เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสาม 
โดยใหมีหนาท่ี ตรวจรางเทศบัญญัติ และแปรญัตติรางเทศบัญญัติ   
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

นายรวม บุญเท่ียง           -ลําดับตอไป กระผมขอเชิญสมาชิกผูทรงเกียรติไดเสนอรายชื่อ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยใหเสนอทีละรายชื่อและให 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา ๒ ทาน 

-ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนท่ีหนึ่ง ครับ 
นางญาณี มีระหันนอก  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางญาณี  มีระหันนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

ขอเสนอ นายรวม  บุญเท่ียง (๑) เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม คนท่ีหนึ่ง 

นายรวม บุญเท่ียง  -ขอผูรับรองดวยครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

/นางลดาวัลย... 



-๖- 
นางลดาวัลย  นิลวิเศษ   .  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางลดาวัลย  นิลวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองคะ 
นายสุรัตน แกวดานจาก.  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสุรัตน แกวดานจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองครับ 
นายรวม บุญเท่ียง  มีผูรับรอง ๒ทาน คือ ๑.นางลดาวัลย  นิลวิเศษ ๒.นายสุรัตน แกวดานจาก 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน    - มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ีหนึ่งอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม  (ไมมี) 

-ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอรายชื่ออีก จึงถือวาขอเสนอดังกลาวเปน 
มติท่ีประชุม คือ นายรวม  บุญเท่ียง เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมคนท่ีหนึ่ง 
-ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ีสองครับ     

นางลดาวัลย  นิลวิเศษ  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางลดาวัลย  นิลวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

ขอเสนอ นายบุญมี  ผินพิมาย (๒) เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนท่ีสอง 

นายรวม บุญเท่ียง  -ขอผูรับรองดวยครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอารุณ  ฉัตรพิมาย  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายอารุณ  ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองครับ 
นายสุรัตน แกวดานจาก.  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสุรัตน แกวดานจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองครับ 
นายรวม บุญเท่ียง  มีผูรับรอง ๒ทาน คือ ๑.อารุณ  ฉัตรพิมาย ๒.นายสุรัตน แกวดานจาก 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน    - มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ีสองอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม  (ไมมี) 

-หากไมมีสมาชิกทานใดเสนอรายชื่ออีก จึงถือวาขอเสนอดังกลาวเปน 
มติท่ีประชุม  คือ นายบุญมี  ผินพิมาย เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม คนท่ีสอง 
-ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ีสามครับ     

นายบุญมี  ผินพิมาย  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายบุญมี  ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

ขอเสนอ นางญาณี  มีระหันนอก (๓) เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนท่ีสาม 

นายรวม บุญเท่ียง  -ขอผูรับรองดวยครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานสภาเทศบาล 

/นายสุรัตน... 



-๗- 
นายสุรัตน แกวดานจาก.  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสุรัตน แกวดานจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองครับ 
นางลดาวัลย  นิลวิเศษ   .  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน นางลดาวัลย  นิลวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองคะ 
นายรวม บุญเท่ียง  มีผูรับรอง  ๒  ทาน คือ  ๑.นายสุรัตน แกวดานจาก ๒.นางลดาวัลย  นิลวิเศษ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน    - มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ีสามอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม  (ไมมี) 

-หากไมมีสมาชิกทานใดเสนอรายชื่ออีก จึงถือวาขอเสนอดังกลาวเปน 
มติท่ีประชุม คือ นางญาณี  มีระหันนอก เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม คนท่ีสาม 
-ท่ีประชุมไดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จนครบสามทานแลว 
คือ 
๑.นายรวม บุญเท่ียง     เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ีหนึ่ง 
๒.นายบุญมี ผินพิมาย   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ีสอง 
๓.นางญาณี มีระหันนอก เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ีสาม 
โดยใหมีหนาท่ี ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 
นายรัชพล ธนัทโรจนกุล  - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมสงสัยวา คณะกรรมการท้ังสองชุดจะตองมีการเลือก ประธานและเลขาดวย 

เวลาทํางานจะไดทําตามหนาท่ี 
นายรวม บุญเท่ียง  -เชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน     
ประธานสภาเทศบาล   
 

นายธนสร  สารนอก  -  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล  กระผมขอนําเรียน วาหลังจากเลิกประชุมสภาเสร็จเรียบรอย กระผมจะไดเรียน 

เชิญคณะกรรมการท้ังสองชุดประชุมเพ่ือหารือการเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการครับ ขอบคุณครับ  

นายรวม บุญเท่ียง  ครับ ขอบคุณครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน     
ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๔... 



-๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
ในวาระท่ี ๑ 

นายรวม บุญเท่ียง  -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน     
ประธานสภาเทศบาล 
นายธีรพงษ  จินตนามณีรัตน -กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ 
นายกเทศมนตรี   เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐   

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนน

แดง  ในสมัยประชุมนี้  ซ่ึงไดเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอราง

เทศบัญญัติดังนี้ 

-หลักการ 

บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลโนนแดง จะไดเสนอรางเทศ

บัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตอสภา

เทศบาลตําบลโนนแดง  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผูบริหารเทศบาลตําบล

โนนแดง  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานได

รับทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ  และแนวนโยบายการบริหาร

งบประมาณของเทศบาลตําบลโนนแดง ดังนี้ 

๑. สถานะการคลัง 

      ๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

      ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร  จํานวน   ๓๖,๙๘๒,๒๑๖.๐๙  บาท 

      ๑.๑.๒ เงินสะสม    จํานวน   ๒๑,๘๖๔,๑๗๖.๙๓  บาท 

      ๑.๑.๓ เงินทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน    ๗,๙๗๒,๑๐๕.๗๘  บาท 

      ๑.๒ เงินกูคงคาง  จํานวน      ๑,๙๙๒,๔๑๕.๐๙  บาท 

๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

      (๑) รายรับจริง     จํานวน   ๓๙,๘๐๙,๔๙๗.๕๐  บาท    ประกอบดวย 

      หมวดภาษีอากร   จํานวน         ๔๘๘,๐๑๕.๐๑  บาท    

      หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน    ๑๙๗,๓๗๒.๐๐   บาท 

      หมวดรายไดจากทรัพยสิน  จํานวน       ๔๓๗,๖๓๐.๗๑   บาท 

       

/หมวดรายได... 



-๙- 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   จํานวน           ๒๖,๔๕๙.๘๕   บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร       จํานวน    ๑๗,๘๐๓,๑๙๗.๙๓  บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     จํานวน    ๒๐,๘๕๖,๘๒๒.๐๐  บาท 

      (๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  

                                              จํานวน ๘,๒๗๒,๙๓๐.๐๐  บาท 

      (๓) รายจายจริง   จํานวน  ๓๐,๓๐๒,๓๔๔.๔๖  บาท    ประกอบดวย 

       งบกลาง   จํานวน   ๑,๖๙๘,๙๗๗.๐๐  บาท 

      งบบุคลากร    จํานวน         ๑๖,๑๑๕,๓๗๖.๕๕  บาท 

      งบดําเนินงาน  จํานวน  ๘,๐๘๒,๔๘๑.๓๐  บาท 

      งบลงทุน    จํานวน  ๒,๐๘๙,๙๕๐.๐๐  บาท 

     งบเงินอุดหนุน   จํานวน   ๒,๓๑๕,๕๕๙.๖๑  บาท 

      (๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   

จํานวน   ๗,๖๘๗,๑๕๐.๐๐  บาท 

๓. งบเฉพาะการ 

ประเภทกิจการประปา กิจการการประปาเทศบาลตําบลโนนแดง    

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ  วันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

      รายรับจริง    จํานวน    ๑,๓๖๘,๐๔๒.๒๖  บาท 

     รายจายจริง    จํานวน   ๑,๑๖๒,๙๒๐.๔๖  บาท 

     กําไรสะสม   จํานวน       ๒๐๙,๖๔๓.๓๔  บาท  

     เงินสะสม    จํานวน    ๓,๘๘๐,๒๐๔.๘๙  บาท 

     เงินฝากธนาคาร   จํานวน    ๔,๓๒๓,๗๒๐.๗๓  บาท 

๔. ประมาณการรายรับ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   

รวมจํานวน  ๔๗,๐๔๓,๗๐๐.๐๐ บาท 

     รายไดจัดเก็บ 

      หมวดภาษีอากร  จํานวน                 ๔๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

      หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  จํานวน    ๒๓๕,๕๐๐.๐๐  บาท 

      หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน                 ๕๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

      หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   จํานวน      ๑๕๕,๒๐๐.๐๐  บาท 

      หมวดรายไดจากทุน    จํานวน           ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

       รวมรายไดจัดเก็บ  จํานวน  ๑,๔๒๘,๗๐๐.๐๐  บาท 

      รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน   ๑๙,๗๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

        รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

จํานวน  ๑๙,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

/รายไดท่ีรัฐบาล... 



                        -๑๐- 

 

      รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวน   ๒๕,๘๘๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

         รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

จํานวน  ๒๕,๘๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

     ๕. ประมาณการรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รวมจํานวน  ๔๗,๐๔๓,๗๐๐.๐๐  บาท 

      งบกลาง    จํานวน     ๘,๐๗๓,๑๘๐.๐๐  บาท 

      งบบุคลากร    จํานวน   ๒๑,๔๑๑,๘๙๐.๐๐  บาท 

     งบดําเนินงาน   จํานวน   ๑๒,๕๐๕,๙๓๐.๐๐  บาท 

      งบลงทุน     จํานวน     ๒,๙๒๒,๗๐๐.๐๐  บาท 

      งบรายจายอ่ืน     จํานวน          ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

      งบเงินอุดหนุน     จํานวน     ๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๖. ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   

รวมจํานวน  ๒,๑๐๗,๖๔๐.๐๐ บาท 

      รายได  ประเภทกิจการประปา 

      คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา    จํานวน   ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

     คาจําหนายน้ําทอธาร     จํานวน         ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

      คาเชามาตรวัดน้ํา    จํานวน       ๗๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

      เงินท่ีงบประมาณท่ัวไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ  

จํานวน       ๖๔๓,๖๔๐.๐๐ บาท 

       ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จํานวน       ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

      รายไดเบ็ดเตล็ด       จํานวน       ๑๗,๐๐๐.๐๐  บาท 

๗. ประมาณการรายจายงบเฉพาะการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

รวมจํานวน  ๒,๑๐๗,๖๔๐.๐๐ บาท 

     รายจาย  ประเภทกิจการประปา 

      งบกลาง    จํานวน         ๓๗,๐๐๐.๐๐  บาท 

      งบบุคลากร    จํานวน        ๖๖๗,๖๔๐.๐๐  บาท 

      งบดําเนินงาน     จํานวน    ๑,๑๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

      งบลงทุน     จํานวน       ๒๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

 

 

/เหตุผล… 

 



-๑๑- 

 

เหตุผล 

เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ของเทศบาลตําบลโนนแดง  ไดมีงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  สําหรับใชเปนหลักการจายเงินของเทศบาล

ตําบลโนนแดง  ขาพเจาจึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือสภาเทศบาลตําบลโนนแดงไดพิจารณา

ใหความเห็นชอบตอไป ขอแสดงความนับถือ 

        ลงชื่อ นายธีรพงษ  จินตนามณีรัตน  นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ผูเสนอ 

นายรวม บุญเท่ียง  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปราย  ขอเชิญครับ (ไมมี) 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน     ถาไมมี กระผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  -สมาชิกทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึนครับ 
    - รับหลักการ...............๙............เสียง 
    - ไมรับหลักการ............-...........เสียง 
    -สมาชิกงดออกเสียง....-...........เสียง 
มติท่ีประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง  รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน....๙.....เสียง 
นายรวม บุญเท่ียง  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔๕ วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนด

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับตั้งแตสภาทองถ่ินมี
มติรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้น   
-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ   
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐  
จํานวนก่ีวัน  ขอเชิญครับ 

นายบุญมี  ผินพิมาย  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายบุญมี  ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอเสนอวันแปรญัตติจํานวน..๔..วัน คือวันท่ี.๑๖.ถึงวันท่ี.๑๙..สิงหาคม ๒๕๕๙  
    ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
นายรวม บุญเท่ียง  -ขอผูรับรองดวยครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางลดาวัลย  นิลวิเศษ     กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางลดาวัลย  นิลวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองคะ 
 
 
 

/นายสุรัตน... 



-๑๒- 
นายสุรัตน แกวดานจาก  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสุรัตน แกวดานจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
    ขอรับรองครับ 
 
นายรวม  บุญเท่ียง  มีผูรับรอง  ๒  ทาน  คือ ๑.นางลดาวัลย  นิลวิเศษ ๒.นายสุรัตน แกวดานจาก 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน    -มีสมาชิกทานใดจะเสนอกําหนดระยะเวลาแปรญัตติอีกหรือไม (ไมมี)  ถาไมมี   
ประธานสภาเทศบาล  เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาแปรญัตติจํานวน....๔...วัน 

คือวันท่ี..๑๖..ถึงวันท่ี..๑๙..สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหวางเวลา๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
มตท่ีิประชุม เห็นชอบใหมีการกําหนดระยะเวลาแปรญัตติจํานวน....๔...วัน 

คือวันท่ี..๑๖..ถึงวันท่ี..๑๙..สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหวางเวลา๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
นายรวม  บุญเท่ียง  ตามมติท่ีประชุม ระยะเวลาท่ีกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ  จํานวน...๔..วัน 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน คือวันท่ี..๑๖.ถึงวันท่ี..๑๙..สิงหาคม ๒๕๕๙   
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะยื่นคําแปรญัตติ งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๐  ใหยื่นตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ      
ภายในกําหนดระยะเวลา  
-สวนการประชุมสภาเทศบาลในสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  
ครั้งท่ี ๒ จะแจงใหทราบเปนหนังสืออีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี) 
นายรวม  บุญเท่ียง  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีจะเสนอท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางลดาวัลย  นิลวิเศษ     กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางลดาวัลย  นิลวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

อยากจะเรียนปรึกษาทานผูบริหารคะ คือปากทางซอย ๙ เปนหลุมมาก            
อยากใหทานผูบริหารชวยแกไขหนอยคะ เปนหลุมและมีหินออกมา ประชาชน
เดือดรอนจึงมาชวยแจงให ขอบคุณคะ 

นายรวม  บุญเท่ียง มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ขอเชิญครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน  
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุรัตน แกวดานจาก  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสุรัตน แกวดานจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

ผมขอใหทานประธานฯ ตรวจสอบเรื่องการใชไฟแสงสวาง วาตอนนี้ท้ัง ๘ 
ชุมชนความสวางหายไป ใหความหวังตั้งแตตอนพบประชาชนแตตอนนี้ก็ยังไม
เห็นไฟแสงสวางนอกจากเราจะเปด-ปดเอง เสียแลวไมไดไปซอมแซม                
กราบเรียนขอใหพิจารณาใหผมและทุกชุมชนดวยครับ 

นายรวม  บุญเท่ียง มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ขอเชิญครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน ถาไมมีทานใดเสนอ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

/นายธีรพงษ... 
 



-๑๓- 
นายธีรพงษ  จินตนามณีรัตน กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติท่ีเคารพครับ 
นายกเทศมนตรี  ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ีนําเสนอเก่ียวกับการใหบริการ             

พ่ีนองประชาชน สําหรับปากทางซอย ๙ เทศบาลยินดีใหกองชางไปดําเนินการ
ใหเรียบรอย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใหกับพ่ีนองประชาชน  

 -ในสวนของไฟฟาแสงสวางขณะนี้ทางกองชางก็ไดดําเนินการบันทึกและจัดซ้ือ 
อุปกรณ ท่ีจะดํ า เนินการซอมไฟฟ าแสงสว า ง ให กับ พ่ีน องประชาชน             
ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอบคุณครับ 

นายรวม  บุญเท่ียง มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ขอเชิญครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน  
ประธานสภาเทศบาล  
นายบุญมี  ผินพิมาย  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายบุญมี  ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 

ชวงนี้ เปนชวงฝนท้ิงชวง โครงการตําบลละหาลานท่ีทําทอไว อยากถาม               
ทางเทศบาลวาถาพ่ีนองประชาชนตองการสูบน้ําจะมีเครื่องใหยืม หรือไมครับ 

นายรวม  บุญเท่ียง มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ขอเชิญครับ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน ถาไมมีทานใดเสนอ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธีรพงษ  จินตนามณีรัตน กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติท่ีเคารพครับ 
นายกเทศมนตรี  ตามท่ีท านสมาชิกสภาเทศบาลได เ กิดความหวงใย พ่ีนองประชาชน                  

เรื่องการประกอบอาชีพดานการเกษตร ซ่ึงทานผูนําชุมชนไดจัดทําโครงการ               
วางทอเ พ่ือสูบน้ํ า ในกรณีท่ี มีฝนท้ิงชวง ซ่ึงกอนดําเนินการเทศบาลได
ปรึกษาหารือผูนําชุมชน โดยเทศบาลฯไดมีเครื่องยนตท่ีเตรียมไวใหกับพ่ีนอง
ประชาชน หากประชาชนตองการเครื่องสูบน้ําใหประสานมายังเทศบาล              
โดยเทศบาลจะเตรียมเจาหนาท่ีใหบริการกับพ่ีนองประชาชน เพ่ือใหมีผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีดีและสรางรายไดใหกับพ่ีนองประชาชน ขอบคุณครับ 

นายรวม  บุญเท่ียง -มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมขอขอบคุณ 
รองประธานฯปฏิบัติหนาท่ีแทน ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานกํานัน พนักงานเจาหนาท่ีทุกทาน  
ประธานสภาเทศบาล -เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเรื่องใดอีก กระผมไดดําเนินการ

ประชุมครบทุกระเบียบวาระแลว กระผมขอปดการประชุมครับ  
ขอขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 

    (ลงชื่อ).....................................................ผูจดรายงานการประชุม 
            (นางสาววิไลลักษณ  รุงเลิศกสิกิจ) 
                                                            นิติกรชํานาญการ 
 
 

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

/คณะกรรมการ... 



-๑๔- 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
 

(ลงชื่อ)..........รวม  บุญเท่ียง..........ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายรวม  บุญเท่ียง) 
                                             รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
 
 

(ลงชื่อ)............ญาณี  มีระหันนอก............กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นายญาณี  มีระหันนอก) 
                                               สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง        
 
 

(ลงชื่อ)................บุญมี  ผินพิมาย...........กรรมการ/เลขานุการ 
                   (นายบุญมี  ผินพิมาย) 
                                                  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง       
 
 
 
สภาเทศบาลตําบลโนนแดง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี ๒ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี      สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 

(ลงชื่อ).......................................................  
                   (                             ) 
                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

สภาเทศบาลตําบลโนนแดง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี....................................................    
 
 

(ลงชื่อ).......................................................  
                   (นายรวม  บุญเท่ียง ) 
         รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                                                ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง 
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