
รายงานการประขุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ 
วันท่ี ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

รายขื่อผู้มาประขุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายเฃิด กำเนิดกลาง ประธานสภาเทศบาล เซิด กำเนิดกลาง
๒ นางสาวขัขฏา เต็มปีติกุล รองประธานสภาเทศบาล ขัขฏา เต็มปีติกุล
๓ นายทวน สงกรานต์ สมาซิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ ทวน สงกรานต์
๕ นายเจริญ ตรีกลาง สมาซิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ เจริญ ตรีกลาง
๕ นายเซิด มีเกาะ สมาซิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ เซิด มีเกาะ
๖ นายแทน แจ่มกลาง สมาซิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทน แจ่มกลาง
๗ นายเฉลิม กลึงกลาง สมาซิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ เฉลิม กลึงกลาง
๘ นายมนญ นาคจำศิลปี สมาซิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ มนญ นาค'จำศิลปี

รายขื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
๑ นายอาจ ลังสกฤษณ์ สมาขกสภา เขตเลอกตงท ๑ ลากจ
๒ นายสุรพงษ์ วัขระสุขโพธ้ี สมาซิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ ลากิจ

~  4 .  ะ *๓ นางรดา พรจุติภัทร สมา1ซกสภา เขตเลอกตงท ๑ ลากิจ

รายขื่อผู้เข้าร่วมประขุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายประสงค์ โพธ๋ิมีคิริ นายกเทศมนตรี ประสงค์ โพธ้ิมีคิริ
๒ นายไพ\เลย อริยสุระ รองนายกเทศมนตรี ไพบลย์ อริยสุระ
๓ นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ้ รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ ปานเจริญศักด
๕ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี วรการ ทัดกลาง
๕ นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ณัฐพล ตะเภาน้อย
๖ นายวรวุฒิ ปล่ังกลาง เจ้าพนักงานเทศกิจ วรวุฒิ ปลั่งกลาง
๗ นายประภากร ปานกลาง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ ประภากร ปานกลาง
๘ นางเศาวลักษณ์ รัตนวังคิริกุล ครู รร.ท. ๓ เศาวลักษณ์ รัตนวังคิริกุล
๙ นายขัย หมายแก้วกลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ขัย หมายแก้วกลาง

๑๐ นายวินิจ เลิศประวัติ หัวหน้าฝ่ายปีองกันฯ วินิจ เลิศประวัติ
๑๑ นายศักดี้ขาย ขุนนิล เจ้าพนักงานปีองกันฯ ศักดี้ขาย ขุนนิล
๑๒ นายอุทัย สังข์ดอน เจ้าพนักงานเทศกิจ อุทัย สังข์ดอน
๑สา นายสุรัส งานโคกสูง รองปลัดเทศบาล สุรัส งานโคกสูง
๑๕ นายอดิศักต์ พ่วงคิริ ผู้อำนวยการกองข่าง อดืศักด พ่วงคิริ
๑๕ นางณิรขา อาจจุหา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ณิรขา อาจจุฬา



-๒-
ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ

๑๖ นางจารุวรรณ สื่อกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง จารุวรรณ ส่ือกลาง
๑๗ นายวีระ กล่ินกลาง รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ วีระ กล่ินกลาง
๑ ๘ นางบุญณภัทร้ เดือนกลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา บุญณภัทร์ เดือนกลาง
๑๙ นายธีระพัฒน์ ส่ือกลาง หัวหน้าสำนักปลัด ธีระพัฒน์ ส่ือกลาง
๒๐ นางรัขนี อริยรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดีการฯ รัขนี อริยรักษ์
๒๑ นางสาวณัฐวดี จงกลกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณัฐวดี จงกลกลาง
๒๒ นางสาวสุภัสสร ปางจุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุภัสสร ปางจุม
๒๓ นายพิขาติ ปล่ังกลาง เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน พิขาติ ปลั่งกลาง
๒๔ นางพรสวรรค์ แก้วกลาง ลกจ้างประจำ พรสวรรค์ แก้วกลาง
๒๔ นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีศิริ ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ ประภาพรรณ โพธ้ีมีศิริ
๒๖ จ.อ.สมขาย เด่ือกระโทก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สมขาย เด่ือกระโทก
๒๗ นางสว่ัน บีทมาศิริ เจ้าพนักงานธุรการ สว่ัน บีทมาศิริ
๒๘ นางฉวีวรรณ วณิฃวรากิจ เจ้าพนักงานธุรการ ฉวีวรรรณ วณิขวรากิจ

เริ่มประขุมเวลา 
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

๑๔.๐๐ น.
- รายงานสมาชิกผู้มาประขุมสภาเทศบาล ผู้ไม่มาประขุม ๓ ท่าน คือ 

๑. นายอาจ ลังสกฤษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ
๒. นายสุรพงษ์ วัขระสุขโพธ้ี สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
๓ .  นางรดา พรจุติภัทร สมาขิกสภาเทศบาล ลากิจ

- กราบเรียนท่านประธานสภา ขณะน้ีสมาชิกได้ลงขื่อและอยู่ในที่ประขุมแห่งน้ี จำนวน ๗ ท่าน 
ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประขุม
- เมื่อที่ประขุมพร้อมแล้วผมขอกราบเรียนท่านประธานจุดเทียน ธูป บูขาพระรัตนตรัยและ 
ประจำแท่นประธาน กล่าวเปีดประขุมตามระเบียบวาระที่แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ทราบ พร้อมหนังสือนัดประขุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญครับ
- เรียนท่านสมาขิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงทุกท่าน และผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมคณะ ตลอดท้ัง 
พนักงานเทศบาลและผู้เข้ารับฟ้งการประขุม ทุกท่าน
- สำหรับวันนี้เป็นการประขุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๔๖๐ ซ่ึง 
อยู่ในสมัยประขุมและสภามีเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จคือ เร่ือง ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ ซึ่งสภาได้มีมติเห็นขอบรับหลักการแห่ง 
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวในวาระที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๖๐ และสภายังมีภารกิจที่ 
จะต้องพิจารณา ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ให้แล้วเสร็จในสมัยประขุมนี้ ผม1ขอเปีดการ 
ประขุมและเขิญเลขานุการสภาอ่านประกาศกำหนดวันประขุมสภาเทศบาลตำบล 
โนนสูง ขอเรียนเขิญครับ



-๓-
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายเชิด มีเกาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง 
เร่ือง กำหนดวันประขุมสภาเทศบาลตำบลโนสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภา 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง 
ดังนี้ ประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยประขุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ 
ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑ ๔ .๐๐ น. ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง 
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงข่ือ) เชิด กำเนิดกลาง
(นายเชิด กำเนิดกลาง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ
- ไ ม ่ม ี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ฝานมา ในการประขุม 
ลภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
- ผมขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม อ่านตรวจรายงานการประขุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภา 
เทศบาล เชิญนายเชิด มีเกาะ ครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑
ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการ ดังน้ี
๑. นายแทน แจ่มกลาง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประขุม
๒. นายเจริญ ตรีกลาง กรรมการตรวจรายงานการประขุม
๓ .  นายเชิด มีเกาะ กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประขุม
เริ่มประขุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อคณะกรรมการได้มาพร้อมกันแล้วคณะกรรมการได้มาประขุมพร้อมกันเพื่อพิจารณารายงาน 
การป ระข ุมส ภาเท ศบ าลส ม ัยส าม ัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งท ี่ ๑ ประจำป ี ๒๕๖๐ เม ื่อวันที่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ทางเลขานุการได้จัดพิมพ์และเรียบเรียงไว้แล้ว จากรายงานการประขุม 
เห็นว่าเป็นการถูกต้องตามมติที่ประขุมทุกระเบียบวาระแล้ว ไม่มีการแล้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
จึงลงลายมือขื่อไว้ เพื่อนำเสนอสภาเทศบาลเพื่อรับรองในการประขุมครั้งต่อไป



นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายทวน สงกรานต์
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประชุม

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายแทน แจ่มกลาง
ประธานกรรมการแปรญัตติ

(ลงขื่อ) แทน แจ่มกลาง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายแทน แจ่มกลาง)

(ลงขื่อ) เจริญ ตริกลาง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจริญ ตริกลาง)

(ลงขื่อ) เชิด มีเกาะ กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นายเชิด มีเกาะ)

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณารายงานการประชุมสภาที่เลขานุการได้แจกจ่ายให้ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว มีสมาขิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม่ครับ
- ผมขอแก้ไข หน้าที่ ๑๗ บรรทัดท่ี ๓ ตรงเขต ๒ ขอแก้ไขเป็น เขต ๑ ครับ เพราะผมเป็นสมาขิก 
สภาเขตที่ ๑ ครับ
- ครับ มีท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมครับ ล้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมแห่งน้ีว่า สมาขิกท่านใดให้การ 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เม่ือ 
วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือครับ
- รับรอง ๗ สิยง
- สมาขิกท่านใดไมให้การรับรอง โปรดยกมีอดรับ 
-ไม่รับรอง - เสียง
- ให้การรับรอง ๗ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่ลภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
๓.๑ เรื่อง ญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ค้างพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ตามที่สภาแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ เม่ือวันท่ี 
๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยที่ผมได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติตามที่สภาได้เลือกเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคำแปรญัตติ จากรายงาน 
เลขานุการคณะกรรมการปรากฏว่าในห้วงเวลาตามที่กำหนดไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาขิก 
ท่านใดเสนอคำแปรญัตติและคณะกรรมการได้ส่งร่างเดิมที่ไม่มีการแก้ไข พร้อมรายงานการ 
ประชุม ความเห็นส่งให้ท่านทราบก่อนการประชุมตามระเบียบข้อ ๕๐ แล้ว ดังน้ัน ในวาระที่ ๒ 
ขั้นตอนการแปรญัตติผมขอเขิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลงประกอบรายงานการประชุมและ 
ความเห็นเกี่ยวกับการแปรญัตติให้สภาแห่งน้ีทราบต่อไป
- ขอเรียนเชิญ'ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอรายงานการประชุมต่อสภา เขิญครับ

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาขิกผู้ทรงเกียรติ
บันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



-๕-
ตามที่ สภาเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และที่ประขุมมีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ส่งร่างให้คณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบฯ 
ที่เกี่ยวข้อง น้ัน
คณะกรรมการแปรญัตติ ได ้ประข ุมพ ิจารณ าร ่างเทศบ ัญญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีความเห็นดังน้ี

๑. ในห้วงกำหนดระยะเวลาในการยืนเสนอคำแปรญัตติตามมติสภากำหนด ปรากฏว่าไม่มี 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาขิกสภาเทศบาล ยื่นคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด จึงไม่มีการพิจารณาใน 
ส่วนน้ี

๒. รายละเอียดร่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด และมติให้คงไว้ 
ตามรายละเอียดร่างฯ ข้อ ๑ -  ข้อ ๗ ตามเดิมทุกประการ

(ลงขื่อ) แทน แจ่มกลาง ประธานกรรมการ
(นายแทน แจ่มกลาง)

(ลงข่ือ) รดา พรจุติภัทร กรรมการ
(นางรดา พรจุติภัทร)

(ลงข่ือ) ทวน สงกรานต์ เลขานุการคณะกรรมการ
(นายทวน สงกรานต์)

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประขุม

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประขุม

- ครับ รายงานพร้อมความเห็นขอบของคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกทุกท่านได้รับทราบแล้ว
นะครับ เมื่อไม่มีการแปรญัตติและความเห็นขอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับร่าง เทศ
บัญญัติให้คงไว้ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด หรือมีความเห็นต่างจากร่างที่ 
สภารับหลักการ ผมจึงขอถามมติที่ประขุมว่าสมาชิกท่านใด เห็นขอบให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ 
ผ่านความเห็นขอบในวาระที่ ๒ ขั้นตอนการแปรญัตติ โปรดยกมือครับ
- เห็นขอบ ๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบยกมือครับ ไม่มีนะครับ 
-ไม่เห็นขอบ - เสียง
- เห็นขอบ ๗ เสียง

- ต่อไปขอให้สภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ 
๓ โดยในวาระน้ีตามข้อ ๕๒ จะไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด ดังน้ัน ผมขอถามมติที่ประขุม 
แห่งนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นขอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตราเป็นเทศบัญญัติได้ โปรดยกมือครับ
- เห็นชอบ ๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบยกมือครับ ไม่มีนะครับ 
-ไม่เห็นขอบ - เสียง
- เห็นขอบ ๗ เสียง



นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

นายเชิด กำเนิดกลาง
ประธานสภาเทศบาล

-๖-
- เป็นอันว่าร่างเทศบัญญ้ติฉบับนี๋ได้ผ่านความเห็นขอบจากสภาแห่งนี้ครบถ้วนตามขั้นตอน 
ระเบียบกฎหมายแล้ว ต่อไปจะได้ขออนุมัติผู้ว่าราฃการจังหวัดและนายกเทศมนตรีได้ประกาศใซ้ 
ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ
-  ไ ม ่ ม ี -

- การประซุมสภาเทศบาลในวันนี้ได้ประซุมครบตามระเบียบวาระการประขุมแล้ว 
ผมขอปีดการประขุมครับ

เลิกประขุม เวลา ๑๔.๑๕ น.

(ลงข่ือ) ^  เลขานุการสภาเทศบาล
(นายณัฐพล ตะเภาน้อย)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง



-  ^  -

รายงานการ'ประ,ชุมน้ี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 
เม่ือวันท่ี\© ^  สิงหาคม ๒๕๖๐

(นายแทน แจ่มกลาง)
ประธานกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม

(นายเจริญ ตรีกลาง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงข่ือ)
(นายเจิด มีเกาะ )

กรรมการและเลขานุการ 
ตรวจรายงานการประชุม
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