
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดครั้งแรก 

เมื่อวันที่  7   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2564   

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาต าบลหนองบัวตะเกียด 

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

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายไพฑูรย์  มหาช่ืนใจ นายอ าเภอด่านขุนทด ไพฑูรย์  มหาช่ืนใจ  
2 นายสมศักดิ์  หงษ์จะบก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์  หงษ์จะบก  
3 นายฤนาถ  ปูนขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ฤนาถ  ปูนขุนทด  
4 นายสมชิด    มืดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมชิด  มืดขุนทด  
5 นายธรรม     บนขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธรรม  บนขุนทด  
6 นายวิทยา    ไชยณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิทยา    ไชยณรงค์  
7 นายลึบ  โบดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลึบ  โบดขุนทด  
8 นายชอบ       ขิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชอบ   ขิขุนทด  
9 นายมนัส  จ ารักษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มนัส  จ ารักษา  
10 นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด  
11 นายแช่ม  ใจชอบสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 แช่ม  ใจชอบสันเทียะ  
12 นายประสิทธ์ิ  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประสิทธ์ิ  โมงขุนทด  
13 นายสัญญา  หาญสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สัญญา  หาญสูงเนิน  
14 นายพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ ปลัดเทศบาล พงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นางธนิดา  ภูมิโคกรักษ์ ท้องถ่ินอ าเภอด่านขุนทด ธนิดา  ภูมิโคกรักษ์  
2 นายไพรวัลย์  สถิตชัย ผู้อ านวยการกองช่าง ไพรวัลย์  สถิตชัย  
3 นายมานิตย์  สุวรรณเวียง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล มานิตย์  สุวรรณเวียง  
4 นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไปรยา  ไกรฤกษ์  

 

 

 

 

 



2 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม

สภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  กระผมนายพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ   ปลัดเทศบาล ท าหน้าที่

เลขานุการสภาช่ัวคราว บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ ขอเรียนเชิญ เชิญนายไพฑูรย์ มหาช่ืนใจ นายอ าเภอ

ด่านขุนทด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายพงศ์ปณต ฯ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตาม  
เลขานุการสภาช่ัวคราว      ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 

2547  ข้อ 7   กระผม ขออนุญาตอ่านประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  ครั้งแรก  

  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว   
ตะเกียด  ครั้งแรก   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว
ตะเกียด  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด
ครบจ านวนแล้ว   เมื่อวันที่  22 เมษายน 2564 อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมและข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับ
ค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7710/2558  เรื่องการมอบอ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดและนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558    
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดครั้งแรกในวันที่  7 
พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองบัวตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   

  จึงประกาศ  ให้ทราบโดยทั่วกัน  
  ประกาศ ณ  วันที่  3 พฤษภาคม 2564    
     นายไพฑูรย์    มหาช่ืนใจ   
    นายอ าเภอด่านขุนทด  ปฏิบัติราชการแทน 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา      
  ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านนายอ าเภอด่านขุนทด ได้กล่าวเปิดประชุม

สภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดครั้งแรก ขอเรียนเชิญครับ 
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นายไพฑูรย์ มหาช่ืนใจ          เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดและผู้มเีกียรติที่เคารพ 
นายอ าเภอด่านขุนทด          ทุกท่าน ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเปิด 
        การ ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  ครั้งแรกในวันนี้  นับตั้งแต่
        วันที่  28  มีนาคม   2564  ที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนอง
        บัวตะเกียด จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2564   ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี
        ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  ครบตาม
        จ านวน  12  คน ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้  ณ โอกาสนี้ด้วย                
        ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเป็นเอกฉันท์โดยรับรองว่าทุกท่านได้ผ่าน
        การ เลือกตั้งมาโดยสุจรติและเที่ยงธรรมสบืเนื่องมาจากพระราชบัญญัติเทศบาล
        พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่
        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552  โดย มาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรค                      
        สอง ได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  
        ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผล การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบ
        ตามจ านวน  เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เลือกประธานสภาและรอง 
        ประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน  และให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดลงนามแต่งตั้ง
        ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
 "ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถ่ินในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งแรก

ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณีด าเนินการ
แต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกตั้งสภาท้องถ่ินแล้วเสร็จและให้ประธานสภา
ท้องถ่ินที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาท้องถ่ินในครั้ง
ต่อไป"  ซึ่งวิธีการเลือกนั้นได้ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ินพ.ศ.  2547 และการแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554  

 

                                             บัดน้ี ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
        ต าบลหนองบัวตะเกียดครั้งแรก ณ บัดน้ี ขอขอบคุณครับ 
นายพงศ์ปณต ฯ เรียนท่านนายอ าเภอด่านขุนทด   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ตาม 
เลขานุการสภาช่ัวคราว ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.

2547 ข้อ 7  ในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งแรก ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นเลขานุการสภาท้องถ่ินช่ัวคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้มีอายุ
สูงสุดในที่ประชุมสภาท้องถ่ินคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราว กระผม
ได้ตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปรากฏว่า 
นายฤนาถ  ปูนขุนทด เป็นผู้มีอายุสูงสุด จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดช่ัวคราว ขอกราบเรียนเชิญครับ  
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นายฤนาถ  ปูนขุนทด   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดทุกท่าน กล่าวค าปฏิญาณ 
ประธานสภาช่ัวคราว  ตน ตามข้าพเจ้า  
  “ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิภาณตน) ขอปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติ

ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติ
หน้าท่ี เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” 

 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องการเลือกและแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล 
  

นายฤนาถ  ปูนขุนทด   ขอเชิญเลขานุการสภาช่ัวคราวช้ีแจงวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาช่ัวคราว หนองบัวตะเกียด ครับ 
นายพงศ์ปณตฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547  
เลขานุการสภาช่ัวคราว ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิ

เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถ่ิน    ค าเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ช่ือที่เสนอไม่ก าจัดจ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถ่ินลงคะแนนเลือก
จากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งช่ือ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถ่ิน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนน
สูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลาก ในการตรวจนับคะแนนให้ประธานสภา
ท้องถ่ินช่ัวคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย 

  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือ
เลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก 

  ข้อ 9 ให้ประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราวรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน
ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก ครับ  

นายฤนาถ  ปูนขุนทด   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือผูท้ี่เห็นควรด ารงต าแหน่งประธานสภา โดย
ท่านประธานสภาช่ัวคราว เสนอช่ือสมาชิกคนละ 1 ช่ือ และผู้รับรองไม่น้อยว่า 2 คน ขอเชิญครับ  
นายมนัส จ ารักษา กราบเรียนท่านนายอ าเภอด่านขุนทด ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล     กระผมนายมนัส  จ ารักษา   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  ขอเสนอ 
 นายชอบ  ขิขุนทด เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ครับ  
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นายฤนาถ  ปูนขุนทด  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาช่ัวคราว ผู้รับรองคนที่  1. นายสมศักดิ์  หงษ์จะบก 

ผู้รับรองคนที่  2. นายธรรม  บนขุนทด 
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง จะมีผู้เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

ที่ประชุม                        มีมติเห็นชอบให้นายชอบ  ขิขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
                                 เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

 (พักการประชุม 10 นาที )  เพื่อด าเนินการจัดท ารายงานผลการเลือก
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดง ให้ท่านนายอ าเภอลงนามใน
ประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

นายพงศ์ปณต เลขานุการช่ัวคราวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  
เลขานุการช่ัวคราว  อ่านค าสั่งจงัหวัดนครราชสีมา ที่ 8931/2564                          
     เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
   ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ใน
   การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 
   2564 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชอบ ขิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว
   ตะเกียด เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496          
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
   ประชุมสภาท้องถ่ิน     พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับค าสั่งจังหวัด
   นครราชสีมา เรื่อง การมอบอ านาจของผูว่้าราชการจงัหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน 
   ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 และมติของสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดดังกล่าว 
   จึงแต่งตั้ง นายชอบ ขิขุนทด เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  
   อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  
   เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

นายไพฑูรย์ มหาช่ืนใจ 
นายอ าเภอด่านขุนทด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสมีา 
 
นายพงศ์ปณตฯ ขอเชิญ นายชอบ  ขิขุนทด ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  
เลขานุการช่ัวคราว             ตะเกียดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการเลือกและแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภา

เทศบาล 
 

นายชอบ  ขิขุนทด ขอเชิญเลขานุการช่ัวคราว ช้ีแจงระเบียบและวิธีการเลือกรองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล ครับ 
นายพงศ์ปณตฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการช่ัวคราว ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน ให้ประธานสภาท้องถ่ินจัดให้มีการ

เลือกรองประธานสภาท้องถ่ินเท่ากับจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินน้ันก าหนด ให้เลือกรองประธานสภาท้องถ่ินคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือกรองประธานสภาท้องถ่ินในล าดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง 
โดยอนุโลม  แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว
ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาท้องถ่ินออกเสียงช้ีขาด 

 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือ
เลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่า    ผู้นั้นได้รับเลือก 

 ข้อ 11 วรรคสุดท้าย ให้ประธานสภาท้อง ถ่ินรายงานผลการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถ่ินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาลและนายอ าเภอ
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันเลือก 

นายชอบ  ขิขุนทด ขอให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือผู้ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  โดยเสนอช่ือสมาชิกคนละ 1 ช่ือ และมีผู้

รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ 
นายสมชิด  มืดขุนทด เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมชิด  มืดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมขอเสนอ         

นายวิทยา  ไชยณรงค์ ครับ 
นายชอบ  ขิขุนทด ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองคนที่ 1. นายลึบ  โบดขุนทด 

ผู้รับรองคนที่ 2. นายมนัส  จ ารักษา 
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง จะมีผู้เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

ที่ประชุม                        มีมติเห็นชอบให้นายวิทยา  ไชยณรงค์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
                                  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
นายชอบ  ขิขุนทด ล าดับต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเลขานุการสภาช่ัวคราวช้ีแจง ช้ีแจงระเบียบและวิธีการเลือกเลขานุการ

สภาเทศบาล 
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นายพงศ์ปณตฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาช่ัวคราว ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ิน ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าวิธีการ

เลือกรองประธานสภาท้องถ่ินตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   เมื่อสภาท้องถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินแล้ว ให้เลขานุการสภา

ท้องถ่ินช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง 
 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือ

เลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 ข้อ 18 ให้สภาท้องถ่ินเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
สภาท้องถ่ิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภา
ท้องถ่ิน 

นายชอบ  ขิขุนทด ขอให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือผู้ที่เห็นควรด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา โดยท่าน 
ประธานสภาเทศบาล เสนอช่ือคนละ 1 ช่ือ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ 
นายสมศักดิ์  หงษ์จะบก เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน       
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมศักดิ์  หงส์จะบก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นาย

พงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ  ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
นายชอบ  ขิขุนทด ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรอง คนที่ 1. นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด 

ผู้รับรอง คนที่ 2. นายฤนาถ  ปูนขุนทด 
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง จะมีผู้เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

ที่ประชุม                        มีมติเห็นชอบให้นายพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
                                 ต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมและก าหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  

           สมัยที่ 3 สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2564 

ประธานสภาเทศบาล     มีสมาชิกท่านใดมีเสนอวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจ าปี 

       2564เชิญครับ 

นายวิทยาฯ  ผมขอเสนอ ก าหนดประชุม สมัยที่ 2  ประจ าปี  2564 เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 

รองประธานสภาฯ 

   ผู้รบัรอง  1. นายสมศักดิ์  หงษ์จะบก     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

      2. นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก

   ท่านใดเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามญั 2 สมัยที่ ประจ าปี 2564   เริ่ม

   วันที่ 1 มิถุนายน 2564 กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน  8   เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 

นายประเสริฐศักดิ์ฯ ผมขอเสนอ ก าหนดประชุม สมัยที่ 3  ประจ าปี  2564 เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  

ผู้รบัรอง  1. นายสมชิด  มืดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

      2. นายมนัส  จ ารักษา           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก

   ท่านใด เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 3 สมัยที่ ประจ าปี 2563  เริ่ม

   วันที่ 1 สิงหาคม  2564  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน  8   เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 

นายธรรมฯ  ผมขอเสนอ ก าหนดประชุม สมัยที่ 4  ประจ าปี  2564 เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม  2564 

สมาชิกสภาฯ เขต 1  

ผู้รบัรอง  1. นายวิทยา   ไชยณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

      2. นายลึบ  โบดขุนทด     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก

   ท่านใดเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามญั 4 สมัยที่ ประจ าปี 2564  เริ่มวันที่ 

   1 ธันวาคม 2564  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน  8   เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมและก าหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก   

   ประจ าปี 2565 

ประธานสภาเทศบาล ขอให้สมาชิกเสนอก าหนดสมัยประชุมสามญั สมัยแรก ประจ าปี 2565 

นายลึบ โบดขุนทด ผมขอเสนอ ก าหนดประชุม สมัยแรก ประจ าปี  2565  เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

สมาชิกสภาฯ เขต 1  

   ผู้รบัรอง  1. นายธรรม  บนขุนทด           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

          2. นายมนัส  จ ารักษา           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 



 

(นายชอบ  ขิขุนทด) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก

   ท่านใดเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามญั  สมัยแรก ประจ าปี 2564 เริ่มวันที่  

   1  กุมภาพันธ์ 2565  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน  8   เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนอเรื่องใดอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม 

 

  ปิดประชุมเวลา  15.00  น. 

   

         ผู้จดบันทึก 

     (นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์) 

                 เจ้าพนักงานธุรการ 
 

                                                เลขานุการสภาเทศบาล 

                    (นายพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ) 

              ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

    (ลงช่ือ     ประธานกรรมการ 

             (นายแช่ม   ใจชอบสันเทียะ) 

 

  (ลงช่ือ)           กรรมการ       (ลงช่ือ)          กรรมการ 

    (นายประสทิธ์ิ  โมงขุนทด)     (นายมนัส    จ ารักษา) 

 
 

สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2    ครั้งที่ 1    ประจ าปี 2564 

วันที่       เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2564 

 


