รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
รายซื่อผู้มาประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
๕
๕

๖
๗
๘

ซื่อ - สกุล
นายเขิด กำเนิดกลาง
นางสาวฃัฃฏา เต็มปีติกุล
นายทวน สงกรานต์
นายเจริญ ตรีกลาง
นายเซิด มีเกาะ
นายแทน แจ่มกลาง
นายเฉลิม กลีงกลาง
นายมนญ นาคจำศิลฟ้

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาขิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑
สมาขิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒
สมาขิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒
สมาขิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒
สมาขิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒
สมาขิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒

ลายมือซื่อ
เขิด กำเนิดกลาง
ขัขฏา เต็มปีติกุล
ทวน สงกรานต์
เจริญ ตรีกลาง
เชิด มีเกาะ
แทน แจ่มกลาง
เฉลิม กลืงกลาง
มนญ นาคจำศิลปี

หมายเหตุ

รายซื่อผู้ไม่มาประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓

ซื่อ - สกุล
นายอาจ ลังสกฤษณ
นายสุ'รพงษ์ วัขระสุขโพธี้
นางรดา พรจุติภทร
(V

0-

ตำแหน่ง
ะ^
สมาขิกสภา เขตเลอกตงท ๑
สมาขิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑
สมาขิกสภา เขตเลือกดังท ๑
~

^

หมายเหตุ
ลากจ
ลากิจ
ลากิจ

รายซื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
๕
๕

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
(ริ)ฅา
๑๔

ซื่อ - สกุล
นายประสงค์ โพธึ๋มีคิริ
นายวรการ ทัดกลาง
นายณัฐพล ตะเภาน้อย
นายอุทัย สังข์ดอน
นายพิขาติ ปลั่งกลาง
นายวินิจ เลิศประวัติ
นายคิริพันธ์ คิริประภา
นายสุรัส งานโคกสูง
นายวรวุฒิ ปลั่งกลาง
นายศักดิ้ขาย ชุนนิล
นายธีระพัฒน่ สื่อกลาง
นายปีก ดีแก่นทราย
นายขัย หมายแก้วกลาง
ด.ต.ถวัลย์ คล่องใจ

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา
ลุกจ้างประจำ
เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายปีองกันฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รองปลัดเทศบาล
ลุกจ้างประจำ
เจ้าพนักงานป๋องกันฯ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
พนักงานนัญขี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
เทศกิจ

ลายมือซื่อ
ประสงค์ โพธี้มืคิริ
วรการ ทัดกลาง
ณัฐพล ตะเภาน้อย
อุทัย สังข์ดอน
พิขาติ ปลั่งกลาง
วินิจ เลิศประวัติ
คิริพันธ์ คิริประภา
สุรัส งานโคกสูง
วรวุฒิ ปลั่งกลาง
สักด,ขาย ชุนนิล
ธีระพัฒน์ สื่อกลาง
ปีก ดีแก่นทราย
ขัย หมายแก้วกลาง
ถวัลย์ คล่องใจ

หมายเหตุ

-๒ลำดับที่
๑๔
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๔
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

ซื่อ - สกุล
นายพิทักษ์ เทียบกลาง
นายวรศักด กาญจนสีมา
นางจารุวรรณ สื่อกลาง
นายไพโรจน์ สวามีขัย
นายประภากร ปานกลาง
นางบุญณภัทร์ เดือนกลาง
นางพรสรรค์ แก้วกลาง
จ.อ.ก้นตภณ เดื่อกระโทก
นางสาวสุพิชญ์ซภา บรรจงปรุ
นางสาวมณทิพย์ ใจหาญ
นางสวั่น บีทมะศิริ
นางคิริพร วิไลจิตเลิศ
นางณิรขา อาจจุฬา
นายวีระ กลิ่นกลาง
นายกฤต ศรีรักสัตย์

เริ่มประซุมเวลา
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ตำแหน่ง

นิติกร
ผอ.รร.ท.๑
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผอ.รร.ท.๓
หัวหน้าฝ่ายบริการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
พนักงานวิทยุ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เจ้าพนักงานพัฒนาขุมซน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก.ผอ.กองสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่เทศกิจ

ลายมือซื่อ
พิทักษ์ เทียบกลาง
วรศักด กาญจนสีมา
จารุวรรณ สื่อกลาง
ไพโรจน์ สวามีขัย
ประภากร ปานกลาง
บุญณภัทรี เดือนกลาง
พรสรรค์ แก้วกลาง
ก้นตภณ เดื่อกระโทก
สุพิชญ์ซภา บรรจงปรุ
มณทิพย์ ใจหาญ
สวั่น บีทมะคิริ
คิริพร วิไลจิตเลิศ
ณิรซา อาจจุฬา
วีระ กลิ่นกลาง
กฤต ศรีรักสัตย์

หมายเหตุ

๑๔.๐๐ น.
- รายงานสมาชิกผู้มาประขุมสภาเทศบาล ผู้ไม่มาประขุม ลากิจ ๓ ท่าน คือ
๑. นายอาจ ลังสกฤษณ์
สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ
๒. นายสุรพงษ์ วัชระสุขโพธิ้ สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ
๓. นางรดา พรจุติภัทร
สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ
- กราบเรียนท่านประธานสภา ขณะนี้สมาชิกได้ลงซื่อและอยู่ในที่ประขุมแห่งนี้ จำนวน ๓! ท่าน
ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประขุม
- เมื่อที่ประขุมพร้อมแล้วผมขอกราบเรียนท่านประธานจุดเทียน ธูป บูขาพระรัตนตรัยและ
ประจำแท่นประธาน กล่าวเปีดประขุมตามระเบียบวาระที่แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ทราบ พร้อมหนังสือนัดประขุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญครับ
- เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงทุกท่าน และผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมคณะ ตลอดทั้ง
พนักงานเทศบาลและผู้เข้ารับฟ้งการประขุม ทุกท่าน
สำหรับวันนี้เป็นการประขุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๐ ผม1ขอเปีดการ
ประขุมและเชิญเลขานุการอ่านประกาศเรียกประขุม เชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประกาศอำเภอโนนสูง
เรื่อง เรียกประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๐
ด้วย เทศบาลตำบลโนนสูง ร้องขอให้เรียกประขุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๔๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๖๐ เป็นด้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๔ วัน เพื่อ
พิจารณาขอความเห็นขอบไข้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางเทศบาล อำเภอโนนสูง พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเทศบาลตำบลโนนสูง มีเหตุผลความจำเป็น เพียงพอ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง จีงอาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

-๓ที่ ๗๒๙๗/ ๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้น ายอำเภอปฏิบ ัต ิร าซการแทนผู้ว่าราซการจังหวัด
ประกอบความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราซบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงประกาศกำหนดสมัยประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๔๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๖๐ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๔ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐
(ลงซื่อ) สุรศิษฐ์ อินทรกรอุดม
นายสรุศิษฐ์ อินทกรอุดม
นายอำเภอโนนสูง
นายเขิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ
- ไม่มี -

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ผ่านมา ในการประขุมฝ็ภาเทศบาล
ลมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐
- ผมขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม อ่านตรวจรายงานการประขุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐
ต่อสภาเทศบาล เชิญนายเชิด มีเกาะ ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บันทึกคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประขุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการ ดังนี้
นายแทน แจ่มกลาง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประขุม
นายเจริญ ตรีกลาง
กรรมการตรวจรายงานการประขุม
นายเชิด มีเกาะ
กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประขุม

นายเชิด มีเกาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

เริ่มประขุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
- เมื่อ คณะกรรมการไต้ม าพร้อ มกัน แล้ว คณะกรรมการไต้ม าประขุม พร้อ มกัน เพื่อ พิจ ารณา
รายงาน การป ระขุม ส ภาเท ศบ าล สมัย สามัญ สมัย ที่ ๒ ครั้ง ที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๖๐ ที่ท างเลขานุก ารสภาไต้จัด พิม พ์แ ละเรียบเรียงไว้แ ล้ว จาก
รายงานการประขุมเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ตามมติที่ประขุมทุกระเบียบวาระแล้ว ไม่มีการแก้ไข ไม่
มีก ารเปลี่ยนแปลง จึงลงลายมือซื่อไร้ เพื่อนำเสนอสภาเทศบาล เพื่อรับรองในการประขุมครั้ง
ต่อไป
(ลงซื่อ) นายแทน แจ่มกลาง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประขุม
(ลงซื่อ) นายเจริญ ตรีกลาง
กรรมการตรวจรายงานการประขุม
(ลงซื่อ) นายเชิด มีเกาะ
กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประขุม
-ครับเชิญสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณารายงานการประขุม ที่เลขานุการคณะกรรมการไต้แจกจ่าย
สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประขุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๖๐ หรือไม่ครับ ล้าไม่มีผมขอถาม
มติที่ประขุมแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใด ให้ก ารรับ รองรายงานการประขุมสภาเทศบาลลมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๖๐ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประซุม
นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล
นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประขุม

- สมาชิกท่านใดไม่ให้การรับรอง โปรดยกมือครับ
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
- ให้การรับรอง ๗ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์จากทรัพ ย์สินของทางเทศบาล
(กองการติก ษา)
- ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี
อ่านญัตติแทน เรียนเชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
ข้า พเจ้า ขอเสนอญัต ติเพื่อ พิจ ารณา เนื่อ งด้ว ยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ร ับ แจ้ง จาก
ประธานขุมขนศาลตาปู ว่าตามมติที่ประขุมของประขาขนในขุมขนศาลตาปู จำนวน ๗๕ ราย ได้
แสดงเจตนาร่วมกันเพื่อจะอนุญาตใข้สถานที่สาวนสาธารณะโนนนา (โรงยม) เป็นสถานที่ก่อสร้าง
สถานีรถไฟ (เก่า ) ซึ่งเป็น ทรัพ ย์ส ิน ของเทศบาลตำบลโนนสูง สำหรับ ใข้ป ระโยขน์เพื่อ การ
สาธารณะเพื่อ เป็น สถานที่จ ัด กิจ กรรมต่า งๆ เป็น จุด รวมในการแสดงออกทางประเพณีแ ละ
วัฒนธรรมของขุมซน และการใข้ประโยขน่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณะต่างๆ
ข้อ ฺกฎหมาย.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใข้ประโยขน์หรีอได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท
ที่ดินหรืสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราซการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นขอบจากสภา
หน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น นั้น
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอบ
ต่อไป
- ครับ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้อ่านญัตติเรื่องขอความเห็นขอบใข้
ประโยขนํจากทรัพย์สินของทางเทศบาล ต่อสภาเทศบาลแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ ล้าไม่มืผมขอถามมติที่ประขุมว่า เห็นขอบให้อนุญาตใข้สถานที่สวนสาธารณะ
โนนนา(โรงยิม) เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟโนนสูงเก่า สำหรับใข้ประโยขนํเพื่อการ
สาธารณะที่จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นจุดรวมในการแสดงออกทางประเพณีและวัฒนธรรมของขุมซน
และหรือการใข้ประโยซนํอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณะต่างๆ หรือไม่ สมาชิกท่านใด
เห็นขอบโปรดยกมือขึ้นครับ
- เห็นขอบ ๗ เสียง
- มีสมาชิกท่านใดไมให้ความเห็นขอบ โปรดยกมือครับ
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
- สรุปให้ความเห็นขอบ ๗ เสียง

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล
นายประสงค์ โพธิ๋มีดิริ
นายกเทศมนตรี

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ
- ขอเชิญท่านนายกครับ
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เนื่องจากผู้ว่าราขการจังหวัดนครราชสีมามีความต้องการที่จะ
มาร่วมพิธียกเสาเอกสถานีรถไฟเก่า จากเดิมวันที่ ๔ กรกฎาคม ขอเลื่อนเป็นวันที่ ๘ กรกฎาคม
ในช่วงบ่าย ซึ่งวันที่ ๘ ตรงกับวันที่เรามีขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาในช่วงเข้า ดังนั้นช่วงบ่ายจึงขอ
เชิญสมาชิก และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด ถือว่าเป็น
กิจกรรมพิเศษ และเป็นการส่งเสริมให้มีสถานีรถไฟหลังเก่าในเขตเทศบาลเรา เราจะไต้อนุรักษ์
สถานีรถไฟเก่าไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังต่อไป จึงเรียนเชิญมาด้วยความเคารพครับ
- ขอเชิญเลขาสภาขี้แจงครับ
- ครับ ผมขอแจ้งแก้ไขในส่วนของญัตติ ในส่วนของข้อกฎหมายตามแบบเสนอญัตติ ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราฃการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๓๕:
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเป็น พ.ศ. ๒๔๔๓ ไม่ใช่ ๒๔๔๓ ครับ
- ท่านเลขาสภาไต้ขี้แจงแล้วนะครับ ฉะนั้นการประขุมสภาในวันนี๋ไต้ประชุมครบตามกำหนดวาระ
แล้ว ผมฃอปีดการประขุมครับ

ปีดประขุม เวลา ๑๔.๑๔ น.
(ลงขื่อ)

(นายญัฐพล ตะเภานัอย)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสง

เลขานุการสภาเทศบาล

