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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี 1 ประจําป  พ.ศ.๒๕๖3    

วันท่ี  12  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖3  เวลา  1๐.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  ช้ัน  ๒   

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

ผูมาประชุมb 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมาย 

เหตุ 
1. นายสุนทร       นาใจเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สุนทร      นาใจเย็น  

2. นางอรพิน       จันทรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย อรพิน     จันทรเสนา  

3. นายสนัด         แกวอําไพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สนัด       แกวอําไพ  

4. นางเปรมปรี     ฝุนแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เปรมปรี    ฝุนแกว  

5. นายวิเชียร      ศรีพันธบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย วิเชียร   ศรีพันธบุตร  

6. ด.ต.หาญ        ปานภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย หาญ        ปานภูมิ  

7. นางกุศล         ภูม่ิงศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย กุศล        ภูม่ิงศรี  

8. นายถนอม      ไตรเสนีย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ถนอม     ไตรเสนีย  

9. นายสุนี         ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สุนี         ศรีดาหลง  

10. นางพชรมน    แกวพลนอย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย พชรมน    แกวพลนอย  

11. นายชัยญา     ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ชัยญา      ภูพานใบ  

 

ผูลาประชุม 

- ไมมี 

ผูไมมาประชุม 

- ไมมี 
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ผูเขารวมประชุม 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมาย 

เหตุ 
1. นายจรูญ        เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย จรูญ      เกลียวทอง  

2. นางศศิธร       งานดี รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ศศิธร       งานด ี  

3. นายบังอร       บุญครอง รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย บังอร       บุญครอง  

4. นายสัมฤทธิ์     เหลาเพ็ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สัมฤทธิ์     เหลาเพ็ง  

5. นายแสงจันทร   สายธนู เลขานุการนายกเทศมนตรี แสงจันทร   สายธนู  

6. นายสุวิทย        วรยศ รองปลัดเทศบาล สุวิทย        วรยศ  

7. นางเยาวภา      ทานอย ผูอํานวยการกองคลัง เยาวภา      ทานอย  

8. นางกิตติยา       สลับศรี ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กิตติยา       สลับศรี  

9. นางจารุณี         โยเหลา ผูอํานวยการกองการศึกษา จารุณี         โยเหลา  

10. นางสาวศศิวรรณ   มีมาก หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ศศิวรรณ      มีมาก  

11. นางไปรยา       เกลียวทอง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ไปรยา      เกลียวทอง  

๑๒. นายนิมิต         บุญรัตน ผูจัดการสถานธนานุบาล นิมิต         บุญรัตน  

๑๓. จาเอกราชัน      ดีแกว หัวหนาฝายปกครอง ราชัน         ดีแกว  

๑๔. นายชอบ         เฮาทา นักประชาสัมพันธ ชอบ          เฮาทา  

1๕. นางวรรณภา     จําปาวัตตะ นักทรัพยากรบุคคล วรรณภา    จําปาวัตตะ  

1๖. นายกัมพล        สาสูงเนิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน กัมพล       สาสูงเนิน  

1๗. น.ส.ชลลดา       ตาเมือง เจาพนักงานธุรการ ชลลดา       ตาเมือง  

1๘. น.ส.นวลละออ    ชัยสงค ผูชวยเจาพนักงานธุรการ นวลละออ      ชัยสงค  

๑๙. น.ส.พชรอร        พลบูรณ ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ พชรอร      พลบูรณ  

 

เริ่มประชุมเวลา   1๐.00   น. 

  เม่ือครบองคประชุมแลว รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย กลาวเปดประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 

 



๓ 
 

นายสุนทร นาใจเย็น รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี และ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖3  สมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุม ซ่ึงมีระเบียบ

วาระการประชุมดังนี้ครบั 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  - เรื่องท่ี ๑ ประธานสภาเทศบาลลาออก ตามท่ีนายไพบูลย แฝงเมืองคุก อดีตประธานสภา

เทศบาล ไดยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู โดยขอลาออก ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2563 ทําใหตําแหนงดังกลาววางลง 

  - เรื่องท่ี 2 แตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีสงใหทุกทาน

แลวนะครับ  

  - เรื่องท่ี 3 เนื่องดวยมารดาของทาน สส.ไชยา พรหมา ไดเสียชีวิตลง และจะมีการ

พระราชทานเพลิงศพ ในวันท่ี 14  พฤศจิกายน จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน

รวมพิธีโดยแตงกายดวยชุดปกติขาว สวมปลอกแขนสีดํา ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไปนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง     รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

  - ครับ ผมจะขอรับรองรายงานการประชุมเปนครั้งไปนะครับ สําหรับรายงานการประชุมสภา

เทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เชิญทานสมาชิกสภาฯทุกทาน           

ไดตรวจสอบความถูกตองนะครับ หากประสงคจะแกไขเพ่ิมเติม เชิญยกมือไดเลยนะครับ มีทานใดประสงค   

จะแกไขหรือไมครับ ถาไมมี ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาฯทานใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ   

สมัยท่ี 3 ครั้ง ท่ี 1 เม่ือวันท่ี  30 กรกฎาคม 2563 โปรดยกมือข้ึนครับ รับรอง.. . . . . .9 . . . . . . . . เสียง                           

งดออกเสียง........1........เสียง 

มติท่ีประชุม   รับรอง............9...............เสียง    งดออกเสียง.......1.......เสียง 

 

- ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี        7 

สิงหาคม  2563 เชิญทานสมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจสอบความถูกตองนะครับ หากประสงคจะแกไข

เพ่ิมเติม เชิญยกมือไดเลยนะครับ มีทานใดประสงคจะแกไขหรือไมครับ ถาไมมี ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาทานใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ      

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม  2563 โปรดยกมือข้ึนครับ รับรอง......9....เสียง                           งด

ออกเสียง......1.....เสียง 

มติท่ีประชุม   รับรอง.........9...........เสียง   งดออกเสียง.........1.........เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง   กระทูถาม   (ถามี) 

นายสุนทร นาใจเย็น รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  

  - ระเบียบวาระท่ี ๓ ไมมีนะครับ ก็จะเขาสูระเบียบวาระท่ี ๔ เลยนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง   ท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

นายสุนทร นาใจเย็น รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ในระเบียบวาระนี้ จะขอพิจารณาไปทีละเรื่องนะครับ เริ่มจากการเลือกประธานสภา 

เทศบาล แทนตําแหนงท่ีวางลง ขอเชิญทานเลขานุการสภาไดชี้แจงขอกฎหมายครับ เชิญครับ 

 

นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- เรียน ทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามท่ี    

ทานประธานสภาฯ ไดยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู โดยแสดงเจตนาใหมีผลตั้งแตวันท่ี  

1  พฤศจิกายน  2563 ทําใหตําแหนงประธานสภาวางลง ในการประชุมสภาฯครั้งนี้จึงตองดําเนินการ

คัดเลือกประธานสภาฯคนใหมแทนตําแหนงท่ีวางลงนะครับ 

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขถึงเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 )  

มาตรา 20 ทวิ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา 20 วรรคสอง ประธานสภาเทศบาลและ              

รองประธานสภาเทศบาล พนจากตําแหนงเม่ือ (1) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด     

และมาตรา 20 ตรี ในกรณีท่ีตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุใด    

เหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวัน

นับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

(แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 15 “เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการ

สภาทองถ่ินพนจากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกประธานสภาทองถ่ิน           

หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน แลวแตกรณีแทนตําแหนงท่ีวาง ดังนี้ 

  (1) กรณีประธานสภาทองถ่ิน หรือรองประธานสถาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกประธานสภา

ทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 

  ใหประธานท่ีประชุมชั่วคราวประชุมสภาทองถ่ินท่ีมีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน และเปน

ผูดําเนินการเลือกประธานสถาทองถ่ิน รายงานผลการเลือกประธานสภาทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวัดสําหรับ

องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลและใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับเทศบาลแตงตั้งประธานสภาทองถ่ิน

ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานผลการเลือกประธานสภาทองถ่ิน”     

นายสุนทร นาใจเย็น รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯท่ีไดชี้แจงขอกฎหมายใหท่ีประชุมแหงนี้ไดทราบครับ      

ลําดับตอไป กระผมนายสุนทร นาใจเย็น รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอแถลงลาออกจากตําแหนง              



๕ 
 

รองประธานสภาฯ โดยไดยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด ผานทางสํานักงานเทศบาลของเรา          

ตอท่ีประชุมสภาแหงนี้นะครับ เรียน ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ดวยขาพเจานายสุนทร   นาใจเย็น 

ตําแหนง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย มีความประสงคขอลาออกจากตําแหนงรอง

ประธานสภาเทศบาล เนื่องจาก มีความประสงคจะเปนผูมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อเขาคัดเลือกเปนประธานสภา

เทศบาล จึงขอยื่นหนังสือลาออกมายังผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

20  ทวิ (1) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ ใหมี

ผลพนจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2563 เวลา  10.35 น. เปนตนไป ครับ 

 

นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขอบคุณทานรองประธานสภาฯครับ จากท่ีทานรองประธานสภาฯไดแถลงเม่ือสักครู ก็นับ

จากตอนนี้เปนตนไป ตําแหนงรองประธานสภาฯก็ไดวางลงอีก 1 ตําแหนง สําหรับวิธีการถัดจากนี้ไป ก็จะเปน

เรื่องของการไดมาซ่ึงประธานในท่ีประชุมชั่วคราว เพ่ือคัดเลือกประธานสภา การเลือกประธานสภาฯทองถ่ิน  

ในตําแหนงท่ีวางลง จะใชขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินพ.ศ. 2547 (แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 8   

วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็น

วาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา

สองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และให

สมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละ  

หนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุด    

เปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม 

ถาผลการเลือกใหมปรากฎวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 

  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ใหประธานท่ีประชุมดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลง

กันเสียกอนวาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผู

จับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจํานวนเทากับจํานวนผูไดรับ

คะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน

ขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 

  - เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนนี้แลว ประธานสภาฯชั่วคราวก็จะไดรายงานการประชุม       

การคัดเลือกประธานสภาฯไปยังผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ภายใน 7 วัน เพ่ือใหผูวาราชการจังหวัด          

ไดแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือกเปนประธานสภาฯครับ แตขณะนี้ ยังไมมีประธานสภาฯชั่วคราวเพ่ือดําเนินการ

ประชุม ซ่ึงข้ันตอนนี้ก็จะอาศัยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินพ.ศ. 2547 (แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 

ขอ ๗  สรุปเนื้อความโดยรวมคือ ใหสมาชิกสภาฯท่ีมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภาฯเปนประธานสภาทองถ่ิน

ชั่วคราว แตหากผูมีคุณสมบัติตาม (1) ไมยอมทําหนาท่ีใหผูมีอายุสูงสุดรองลงมาทําหนาท่ีแทน และในกรณีท่ีมี

สมาชิกสภาฯมีอายุสูงสุดเทากันมากกวา 1 คน ใหใชวิธีจับฉลาก 



๖ 
 

  - ในท่ีประชุมสภาฯแหงนี้ สมาชิกสภาฯผูอาวุโสท่ีสุด ก็คงจะเปนทานดาบตํารวจหาญ      

ปานภูมิ นะครับ เชิญทานไดมาทําหนาท่ีประธานสภาชั่วคราว เพ่ือดําเนินการคัดเลือกประธานสภาฯชั่วคราว

ในการดําเนินการประชุมสภาฯตอไปครับ  

ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ  ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

  - สวัสดี ผูเขารวมประชุมสภาฯทุกทานครับ กระผม ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ สมาชิกสภา

เทศบาล ในฐานะท่ีเปนผูอาวุโสสูงสุด ก็ไดรับหนาท่ีใหเปนประธานสภาฯชั่วคราวในครั้งนี้นะครับ ลําดับตอไป 

ก็จะเปนข้ันตอนการคัดเลือกประธานสภาฯชั่วคราว เพ่ือจะไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 

ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯไดชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

 

นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ลําดับตอไป ทางสมาชิกสภาก็จะไดดําเนินการเลือกประธานสภาฯชั่วคราวกันเอง โดยใช

วิธีการเชนเดียวกันกับการคัดเลือกประธานสภาฯ คือทานตองยกมือ แจงชื่อตนเองพรอมเสนอชื่อผูท่ีเห็นวา

สมควรจะเปนประธานสภาชั่วคราว พรอมกับผูรับรองอีกจํานวน  2  ทาน นะครับ ขอบคุณครับ 

ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ  ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

  - เชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อไดเลยครับ เชิญครับ 

นายถนอน ไตรเสนีย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียน ทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายถนอม ไตรเสนีย

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ผมขอเสนอชื่อ นายสนัด  แกวอําไพ เปนประธานสภาฯชั่วคราวครับ 

ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ  ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

  - ขอผูรับรองจํานวน 2 ทาน ครับ ผูรับรองคนท่ี 1 นายวิเชียร   ศรีพันธบุตร  ผูรับรอง      

คนท่ี 2 นายสุนี   ศรีดาหลง  นะครับ  มีทานใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  ไมมีนะครับ  เปนอันวา 

ทานสนัด  แกวอําไพ ไดรับการคัดเลือกใหเปนประธานสภาชั่วคราวเพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาระการ

ประชุมตอไปครับ  เชิญทานสนัด   แกวอําไพ ไดข้ึนมาปฏิบัติหนาท่ีครับ เชิญครับ 

มติท่ีประชุม : ผูไดรับการคัดเลือกเปนประธานสภาช่ัวคราว คือ นายสนัด  แกวอําไพ  

   ผูรับรองคนท่ี 1   นายวิเชียร   ศรีพันธบุตร 

   ผูรับรองคนท่ี 2   นายสุนี       ศรีดาหลง 

นายสนัด แกวอําไพ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

  - เรียนทานสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผม นายสนัด  แกวอําไพ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปนประธานสภาฯชั่วคราว ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 นี้นะครับ 

ลําดับตอไปจะเปนการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ก็ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ       

ไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของดวยครับ เชิญครับ 



๗ 
 

นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

(แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิ

เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้น

ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียง

ครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อ

ตัวและชื่อสกุลของผู ท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนน        

ตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหม

เฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก      

ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 

นายสนัด แกวอําไพ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

  - ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯไดชี้แจงขอระเบียบตางๆไปแลวนั้น สมาชิกสภาทุกทานก็คงจะ

รับทราบ เขาใจตรงกันแลวนะครับ ลําดับตอไป สมาชิกสภาฯทานใดประสงคจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯเพ่ือให

ดํารงตําแหนงประธานสภาฯ พรอมผูรับรองจํานวน 2 ทานนะครับ เชิญยกมือไดเลยนะครับ เชิญทานถนอม  

ไตรเสนีย ครับ 

นายถนอม ไตรเสนีย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายถนอน  ไตรเสนีย ขอเสนอชื่อ นายสุนทร  นาใจเย็น 

เปนประธานสภาฯครับ 

นายวิเชียร ศรีพันธบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ผม นายวิเชียร ศรีพันธบุตร ขอรับรอง นายสุนทร  นาใจเย็น 

เปนประธานสภาฯครับ 

ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ผม ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ ขอรับรอง นายสุนทร  นาใจเย็น 

เปนประธานสภาฯครับ 

นายสนัด แกวอําไพ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

  - มีทานใดจะเสนอชื่อประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ ไมมีแลวนะครับ กอนท่ีจะ

ดําเนินการแตงตั้งประธานสภาฯ ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯไดชี้แจงขอกฎหมายครับ 

 

 



๘ 
 

นายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

(แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 14  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน           

หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ให ถือวาผูนั้น

ไดรับเลือก อาศัยขอบังคับตามนี้ หลังจากท่ีทานประธานสภาฯชั่วคราวไดปดใหมีการเสนอชื่อ ก็ถือวาผูถูก

เสนอชื่อเพียงทานเดียวก็ไดรับคัดเลือกเปนประธานสภาฯคนใหม ก็ขอแสดงความยินดีดวยครับ นอกเหนือ  

จากนี้ยังมีขอกฎหมายอีกขอหนึ่งก็คือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2547 (แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 10 ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว พนจากตําแหนงเม่ือ (๒) 

สําหรับเทศบาลเม่ือผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งแตงต้ังประธานสภาเทศบาลฯ ฉะนั้น ประธานสภาฯชั่วคราว    

ก็ยังจะตองดําเนินการใหการประชุมเปนไปตามระเบียบวาระจนกวาจะรับการแตงตั้งประธานสภาฯ           

จากผูวาราชการจังหวัด ครับ 

นายสนัด แกวอําไพ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

  - ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ กอนท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ผมก็ขอเชิญทานสุนทร     

นาใจเย็น ไดกลาวอะไรสักเล็กนอยตอท่ีประชุมครับ เชิญครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯชั่วคราว ทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจาหนาท่ี

ผู เขารวมประชุมทุกทาน ผม นายสุนทร  นาใจเย็น ก็ขอขอบคุณท่ีไดใหความไววางใจ เลือกผมเปน

ประธานสภาฯ ผมก็ขอเรียนวา จะทําหนาท่ีประธานสภาฯ ตามกฎระเบียบ เพ่ือใหทางเทศบาลของเรา         

ไดพัฒนาใหเจริญยิ่งๆข้ึนไปครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสนัด แกวอําไพ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

  - ขอบคุณทานสุนทร   นาใจเย็นนะครับ สืบเนื่องจากระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องการแตงตั้ง      

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี กอนหนานั้นไมไดลงรายละเอียด ก็จะขอยอนกลับไปเรื่องเดิมนะครับ ตามคําสั่ง

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ท่ี 689/2563 เรื่องแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ขอเชิญ

ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ไดกลาวแนะนําตัวตอท่ีประชุมสักเล็กนอยครับ เชิญครับ 

นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ   

ผม นายสัมฤทธิ์  เหลาเพ็ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี กอนอ่ืนนั้น ผมก็ขอขอบคุณทานจรูญ เกลียวทอง            

ทานนายกเทศมนตรี ท่ีไดใหเกียรติอยางสูงยิ่ง ใหผมไดมารับตําแหนงนี้ กอนหนาท่ีผมจะเขามารับตําแหนงนี้  

ก็เคยรบัราชการครู เคยดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศ รวม 38  ป ผมเองก็ยินดีอยางยิ่งท่ีได

เขามาสูเทศบาลแหงนี้ หวังวาจะไดรับความเมตตาจากทุกๆทานครับ ขอบคุณครับ 

 



๙ 
 

นายสนัด แกวอําไพ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

  - ขอบคุณทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีครับ ระเบียบวาระท่ี 4 ในญัตติตางๆท่ีจะพิจารณา

เปนลําดับตอไปนั้น ผมอยากจะขอคําเสนอแนะ หรือความคิดเห็นของสมาชิกสภาทุกทานวาจะดําเนินการ

อยางไรตอครับ เชิญทานสุนี    ศรีดาหลง ครับ 

นายสุนี  ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯทุกทานครับ เนื่องดวยญัตติตางๆท่ีเสนอเขามา

นั้น เปนเรื่องเก่ียวกับงบประมาณ ประกอบกับ ประธานสภาเทศบาลท่ีเราไดคัดเลือก ก็ยังไมไดรับการแตงจาก

ผูวาราชการจังหวัด สวนตัวผมเองคิดวา เห็นควรท่ีจะเลื่อนออกไปกอนครับ ขอบคุณครับ 

นายสนัด แกวอําไพ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

  - ขอบคุณทานสุนี ศรีดาหลง ครับ มีทานอ่ืนตองการจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไมครับ 

ไมมีทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมนะครับ ขณะนี้ก็เปนเวลาใกลจะเท่ียงแลว กอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 5 

ผมขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกันกอน แลวกลับมาประชุมตอในชวงบายเวลา 13.30 น. นะครับ 

พักการประชุม   เวลา   12.00 น. 

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

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

เริ่มการประชุมตอเวลา   13.30   น. 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายสนัด แกวอําไพ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

- เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดมาครบองคประชุมแลว ผมก็ขอดําเนินการประชุม      

ในระเบียบวาระท่ี 5 ตอเลยนะครับ ในระเบียบวาระนี้ มีทานใดจะเสนออะไรหรือไมครับ เชิญทานดาบตํารวจ

หาญ  ปานภูมิ ครับ 

ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียน ทานประธานสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผม ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ  

ไดรับการรองเรียนมาจากบานศรีเมืองใหม ซอยบานชางทองนะครับวาไฟฟาสองสวาง บริเวณนั้น ไมติด ก็ขอ

ฝากไปยังผูบริหารไดดําเนินการแกไขใหดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายวิเชียร ศรีพันธบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียน ทานประธานสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผม นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร       

ขอแจงไปยังทานผูบริหารนะครับวา เสนทางถนนไชยศรีขรุขระ เปนหลุม บอลึก อยากสอบถามวางบประมาณ

ในการปรับปรุงซอมแซมสวนนี้ยังมีอยูหรือไม ขอบคุณครับ 

 



๑๐ 
 

นายจรูญ เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียน ทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกทานครับ ไฟฟาบริเวณท่ีทานส.ท.หาญ ไดแจงมา

ทางเทศบาลจะรีบดําเนินการแกไขใหนะครับ  ในสวนของท่ีทานส.ท.วิเชียร ไดสอบถามมา ก็ขอเรียนวา ถนน

เสนนี้ก็ไดตั้งงบประมาณไวเพ่ือปรับปรุงซอมแซมอยูนะครับ แตงบประมาณจากทางสวนกลางไมมีงบประมาณ

มาใหอปท.บริหารจัดการ จึงทําไหไมสามารถดําเนินการได ถึงอยางไร หากมีงบประมาณเพียงพอในการบริหาร

จัดการ ทางเทศบาลจะรีบดําเนินการโดยเร็วครับ ขอบคุณครับ 

นายถนอม ไตรเสนีย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียน ทานประธานสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผม นายถนอม  ไตรเสนีย ขอแจง

เรื่องดีๆกับทางผูเขารวมประชุมใหไดทราบกันนะครับ ผมมีโอกาสไดพูดคุยกับทางชางจากกรมทางหลวงชนบท

เก่ียวกับเรื่อง ถนนไสยราษฎบํารุง  ชวงหนาโรงพยาบาลศรีบุญเรือง  ทางชางเขาจะมาทําถนน ทําไฟฟา       

ทําลานจอดรถบริเวณรั้วโรงพยาบาล  ขยายถนนท้ังสองฝง ขอขอแจงใหทุกทานไดทราบครับ ขอบคุณครับ   

นายวิเชียร ศรีพันธบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียน ทานประธานสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผม นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร       

ขอแจงไปยังทานผูบริหารครับ เสนทางถนนบุญครอง มีการกอสราง ตอเติมบาน และไดมีการวางทอล้ําเขามา

บนถนน อยากใหทางเทศบาลไดตักเตือนดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตาทท่ีทานวิเชียรไดกลาวมานั้น ผมเองก็รับทราบวามันเปนปญหา ก็จะพยายามปรับปรุง

แกไขตอไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสนัด แกวอําไพ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยช่ัวคราว 

- มีทานใดจะเสนออะไรหรือไมครับ ไมมีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมแลวนะครับ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554)   

ขอ ๒๓ การนัดประชุมในระหวางสมัยประชุมนั้นใหทําเปนหนังสือ หรือจะบอกนัดในท่ีประชุมสภาทองถ่ินก็ได

แตถาบอกนัดในท่ีประชุมใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูท่ีไมไดมีประชุมในเวลานั้นใหทราบลวงหนาดวย โดยให

แจงนัดประชุมลวงหนากอน วันประชุมไมนอยกวาสามวัน แตถาเปนการประชุมอันรีบดวน จะนัดนอยกวานั้น  

ก็ได โดยใหประธานสภาทองถ่ินแจงเหตุอันรีบดวนไวในหนังสือนัดประชุม และแจงใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน

ทราบดวย การประชุมสภาทองถ่ินท่ีไมไดมีการนัดประชุม ไมใหถือ วาเปนการประชุมของสภาทองถ่ิน ดังนั้น  

จึงขอนัดประชุมในวันศุกรท่ี  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 เวลา  10.00 น. สถานท่ี ณ หองประชุม

สภาแหงนี้ และในวันประชุมดังกลาว ใหนําเอกสารประกอบการประชุมชุดนี้เขามารวมการประชุมดวย 

- สําหรับการประชุมในวันนี้ ก็ไดเสร็จสิ้นลงแลว ก็ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมการประชุม 

ในวันนี้ ขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา       15.30     น 



๑๑ 
 

 

         (ลงชื่อ)                               ผูพิมพ 

                     (นางสาวชลลดา     ตาเมือง) 

         เจาพนักงานธุรการ  

                                                             

        (ลงชื่อ)                             ผูตรวจทาน     

           (นางสาวศศิวรรณ  มีมาก) 

                                                                   หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 

             

                                                            (ลงชื่อ)                               ผูตรวจสอบ 

                                         (นายชัยญา    ภูพานใบ)  

                                                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 
 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๑๖   
กุมภาพันธ   ๒๕๕๘   ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล โนนสูงเปลือย  
จํานวน  ๓  คน   ดังนี้ 
 
  ๑. ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร   กรรมการ 
  ๓. นายสนัด  แกวอําไพ   กรรมการ 
   

 ในการนี้  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดดําเนินการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒   

เม่ือวันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   เปนการถูกตองแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญ 

 

    ดาบตํารวจ        ประธานคณะกรรมการ 
         (หาญ            ปานภูมิ) 
          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการ  (ลงชื่อ)    กรรมการ 
          (นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร)                (นายสนัด  แกวอําไพ) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย      สมาชกิสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- สภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ สมัย
ท่ี ๔ ครั้งท่ี 1 ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖3  เม่ือวันท่ี  12  พฤศจิกายน   2563  ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี............ครั้งท่ี...........เม่ือวันท่ี…..............เดือน.................................พ.ศ...........................แลว 

 

 

            (ลงชื่อ)                                ผูรับรอง 
                                                                    (นายสุนทร    นาใจเย็น) 
                                                        ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
 



๑๓ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ราง -  

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจําป  2563   

วัน.................ท่ี.............พฤศจิกายน........2563.......เวลา.....๑0.0๐.......น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ช้ัน 2 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

    1.ประธานสภาเทศบาล ลาออกจากตําแหนง 

    2. แตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

        

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (ถามี) 

    1.รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 

เม่ือวันท่ี  30 กรกฎาคม  2563 



๑๔ 
 

2.รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   กระทูถาม   (ถามี) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   ท่ีเสนอใหม (เพ่ือพิจารณา) 

๔.๑ เลือกประธานสภาเทศบาลฯ 

4.2 เลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 

(แทนตําแหนงประธานสภาฯ)  

4.3 เลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ เปนคณะกรรมการกองทุน  

หลักประกันสุขภาพฯ (แทนตําแหนงประธานสภาฯ)  

4.4 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564         
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน (เต็นท) งบประมาณ   
500,000  บาท  (สํานักปลัดเทศบาล)     

4.5 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564         
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว(เครื่องตัดหญา)  
งบประมาณ   10,000  บาท  (สํานักปลัดเทศบาล)                                                     

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

    .................................................................................................. 

    .................................................................................................. 

 

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

 

 

 






