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รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
2. นายจรูญ  วิเศษนอก รองประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
3. นายสวัสดิ์  ไปรแดน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
4. นายอมรศักดิ ์ การบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
5. นายประธาน  ดีไพร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
6. นายวีระ  ไปรแดน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
7. นายชาคริส      รัตนวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
8. นายเอนก  แสวงนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
9. นางเสน่ห์  สนตาเถร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
10.นางสาวอรุณี  อ่อนนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
11.นางสาวจิตติมา เทพนอก เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  นายวัลลภ  เทพาลัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย  

รายช่ือผู้ขาดประชุม -  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายประทีป  ล  ากลาง  นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 2. นายกวีวัฒน์  รัตนวิชัย  รองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 3. นายกนก  นมเกษม  รองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 4. นายบุญส่ง  ศรีชัยวาลย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 5. นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 6. นายประสิทธิ์   หลอมประโคน หัวหน้าส านักปลัด 
 7. จ่าเอกสยุมภู  จิตรหาญ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 8. นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 9. นางสาวจงรักษ ์ มีเค้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 10. นางสาวธารทิพย์ เหล็กเขียว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 11. นางสาวอารี  ชิดดีนอก ภารโรง 

12. นางสาวสุภลักษณ์ จ่างโพธิ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
  
 
 
 
 
 



-2- 

เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุม วันนี เป็นการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ทศบาลสมั ย วิ ส า มัญ  สมั ยที่  1  ป ร ะจ า ปี  2563  ก่ อน เปิ ด                 

การประชุมได้รับรายงานจากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเทพาลัยว่ามีสมาชิก
เข้าร่วมประชุมจ านวน 11 ท่าน นายวัลลภ  เทพาลัย ต าแหน่ง สมาชิกสภา
เทศบาลลากิจ ก่อนด าเนินการประชุม ขอให้เลขานุการสภาอ่านประกาศสภา
เทศบาลต าบลเทพาลัย ให้ที่ประชุมทราบ  

นางสาวจิตติมา เทพนอก    ประกาศอ าเภอคง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2563 

ด้วยเทศบาลต าบลเทพาลัย  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  2563  เพ่ือพิจารณาการอนุญาตใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ  ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือจัดงานพืชสวนโลก               
ปี พ.ศ.2572  (ค.ศ.2029)  จังหวัดนครราชสีมา  ตามหนังสืออ าเภอคง ที่ นม 
0218/ว708  ลงวันที่ 27  มีนาคม  2563  ต่อสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายอ าเภอคง ผู้มีอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที ่ 14) พ.ศ.2562               
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา  สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ประจ าปี 2563  มีก าหนดไม่เกิน               
15 วัน  ทั งนี  ตั งแต่วันที่ 30  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 
พ.ศ.2563  ( นายพัลลภ  สงิห์ทอง )  นายอ าเภอคง 

ล าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย ด าเนินการต่อไปค่ะ 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ                   ขอเชิญ นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล  ปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย  
นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย สมาชิกสภาเทศบาล    
ปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบ     

จ านวน 2 เรื่อง ดังนี  
  1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์                 

โรคโควิค 19  ตาม พรบ. และค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา               
ในแต่ละจังหวัดจะออกค าสั่งเฉพาะในเขตพื นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  ซึ่งท าให้แต่ละ
จังหวัดมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน 

  2. เอกสารที่แจกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคือ เอกสารประกอบการของ
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เพ่ือจัดงานพืชสวนโลก ปี พ.ศ.2572 (ค.ศ.2029)  
จังหวัดนครราชสีมา จะมีการแบ่งโซนการใช้พื นที่ต่างๆ ให้ท่านได้เห็นพอ
สังเขป                  

 
/มีท่านสมาชิก... 
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นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมได้ในส่วนของรายละเอียดของ 
ปลัดเทศบาลฯ แผนผัง  เนื่องจากเอกสารหรือแผนที่แบบย่อ  

ที่ประชุมฯ รับทราบ  
 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร  ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลต าบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

มติที่ประชุมฯ      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
ต าบลเทพาลัย สมัยแรก ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563               
คะแนนเสียง  เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง      

 
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เพื่อพิจารณาขอญัตติ   
ประธานสภาเทศบาลฯ  เรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9                  

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   เพื่ อจัดงานพืชสวนโลก ปี  พ .ศ .2572                 
(ค.ศ.2029)  จังหวัดนครราชสีมา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
ชี้แจงครับ 

นายประทีป  ล้ ากลาง เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
นายกเทศมนตรีฯ  เรื่ องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ ในที่ดินของรัฐ  ตามมาตรา 9                 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เพ่ือจัดงานพืชสวนโลก ปี พ.ศ.2572 (ค.ศ.2029)  
จังหวัดนครราชสีมา 

    หลักการและเหตุผล 
       ตามหนังสืออ าเภอ ที่ นม 0218/ว708  ลงวันที่ 27  มีนาคม  2563  

เรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน  เพ่ือจัดงานพืชสวนโลกปี พ.ศ.2572 (ค.ศ.2029)  แจ้งให้เทศบาล             
ต าบลเทพาลัย จัดการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการขอใช้
ในที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลง (โคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์ )                 
ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.)  เลขที่ 9698  ตั งอยู่ที่  หมู่ที่ 9  
ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  เนื อทีประมาณ  2,483  ไร่               
2 งาน 88  ตารางวา  โดยขอใช้พื นที่บางส่วนเนื อที่ประมาณ  1,800 –   
2,000 ไร่  เพ่ือจัดงานพืชสวนโลก ปี พ.ศ.2572 (ค.ศ.2029) ด าเนินการ             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
อนุญาตตามมาตรา 9  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 20,22             
และรายงานผลให้อ าเภอคงทราบภายในวันที่ 3  เมษายน 2563  นั น 

 ระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ                           

การขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ .ศ.2543                    
ข้อ 20,22   

 
 /ข้อพิจารณา... 
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 ข้อพิจารณา 
         จึ งขอ เสนอญัตติ ต่ อสภา เทศบาลต าบล เทพาลั ย เ พ่ื อขออนุ มั ติ                      
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9  แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินเพ่ือจัดงานพืชสวนโลก ปี พ.ศ. 2572 (ค.ศ.2029) จังหวัดนครราชสีมา   
ซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน                        
แปลง (โคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์ ) ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.)  เลขที่ 9698  ตั งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา เนื อที่ประมาณ 2483 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา  โดยขอใช้พื นที่
บางส่วนเนื อที่ประมาณ 1,800

 -

2,000 ไร่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 ข้อ 20,22  เพ่ือให้การด าเนินการขออนุญาตการใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ตามระเบียบฯ  

นายสุรพงศ์ อารมณ์เพียร         ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย ได้ขออนุมัติการขออนุญาต  
ประธานสภาเทศบาลฯ ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือจัด                               

งานพืชสวนโลก ปี พ.ศ. 2572 (ค.ศ.2029) จังหวัดนครราชสีมา ไปนั น  หากสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเทพาลัยจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล  ขอแจ้งเพ่ิมเติม เนื่องจากนายอ าเภอคงได้มีการประชาคม เมื่อวันที่ 25
ปลัดเทศบาลฯ   มีนาคม  2563  ณ  วัดบ้านวัด  เรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ  

ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือจัดงานพืชสวนโลก ปี พ.ศ.2572 
(ค.ศ.2029) จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้วนั  น ไม่มีผู ้คัดค้านการขออนุญาต
ดังกล่าว ในวันนี จึงได้มีการจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือขอมติที่ประชุมจาก
สภาเทศบาลต าบลเทพาลัย ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือจัดงานพืชสวนโลก ปี พ.ศ.2572 (ค.ศ.2029) 
จังหวัดนครราชสีมา  และส่งเอกสารให้นายอ าเภอคง เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ต่อไป 

นายสุรพงศ์ อารมณ์เพียร          ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย  ได้ขออนุมัติการขออนุญาต              
ประธานสภาเทศบาลฯ ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือจัด  

งานพืชสวนโลก ปี พ.ศ. 2572 (ค.ศ.2029) จังหวัดนครราชสีมา และปลัดเทศบาล              
ต าบลเทพาลัยได้อธิบายเพ่ิมเติมไปแล้วนั น  หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ครับ 

มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือจัดงานพืชสวนโลก ปี พ.ศ.2572 (ค.ศ.2029) 
จังหวัดนครราชสีมา คะแนนเสียง เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  –  เสียง                
งดออกเสียง  –  เสียง    
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง อ่ืนๆ  
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   เมื่อการประชุมในวาระที่ 1 – 3 เสร็จสิ นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะน าเรียนปรึกษา              

ในที่ประชุมสภาเทศบาลหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายประทีป  ล้ ากลาง   ขอแจ้งเพ่ิมเติม เรื่องการท าถนนเทศบาล 17  ซึ่งใช้งบประมาณของ
นายกเทศมนตรีฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ก าลังจะด าเนินการเร็วๆ นี นั น จะท าไปจนสุดเขตของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  ในส่วนโครงการตามเทศบัญญัติที่ตั งไว้ของ
เทศบาลนั นจะทยอยด าเนินงาน เมื่อมีงบประมาณจัดสรรเข้ามาของเทศบาล 

นายประทีป  ล้ ากลาง   ในส่วนของถนนเทศบาล 10 และถนนเทศบาล 11  ได้ท าการให้ที่ดิน 
นายกเทศมนตรีฯ   อ าเภอคงมารังวัดเขตท่ีดิน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ถนนเทศบาล 18 ที่ได้มีการท า คสล. ไปแล้วนั นแต่ยังไม่แล้ว ยังมีช่วง              
ที่ขาดไปในช่วงกลาง และจะต้องท าให้ตลอดเส้นทางต่อไป 

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ก าลังรวบรวมเอกสาร บริเวณสระน  าหมู่ 10 ส าหรับ
จัดท าเป็นถนนสาธารณะ  เพ่ือให้เทศบาลสามารถด าเนินการได้ต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั งนี  ขอปิดการประชุมครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
    ลงชื่อ  - จิตติมา  เทพนอก -  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวจิตติมา  เทพนอก) 
                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

           บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
วันที่  2  เมษายน  2563 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม                
สภาเทศบาลต าบลเทพาลัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2563                   
เวลา 10.00 น.  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

       (ลงชื่อ)  - วีระ  ไปรแดน -         (ลงชื่อ)  - ชาคริส  รัตนวิจิตร -      (ลงชื่อ)  - เสน่ห์  สนตาเถร -   

                (นายวีระ  ไปรแดน)                (นายชาคริส  รัตนวิจิตร)         (นางเสน่ห์  สนตาเถร) 
                 ประธานกรรมการ                         กรรมการ                            กรรมการ/เลขานุการ 

ตรวจรับรองถูกต้อง 

-  สุรพงศ์  อารมย์เพียร - 

(นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 



      


