รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดครั้งแรก
เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาตาบลหนองบัวตะเกียด
***********************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – นามสกุล
นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ
นายสมศักดิ์ หงษ์จะบก
นายฤนาถ ปูนขุนทด
นายสมชิด มืดขุนทด
นายธรรม บนขุนทด
นายวิทยา ไชยณรงค์
นายลึบ โบดขุนทด
นายชอบ ขิขุนทด
นายมนัส จารักษา
นายประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด
นายแช่ม ใจชอบสันเทียะ
นายประสิทธิ์ โมงขุนทด
นายสัญญา หาญสูงเนิน
นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ

ตาแหน่ง
นายอาเภอด่านขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ
ไพฑูรย์ มหาชื่นใจ
สมศักดิ์ หงษ์จะบก
ฤนาถ ปูนขุนทด
สมชิด มืดขุนทด
ธรรม บนขุนทด
วิทยา ไชยณรงค์
ลึบ โบดขุนทด
ชอบ ขิขุนทด
มนัส จารักษา
ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด
แช่ม ใจชอบสันเทียะ
ประสิทธิ์ โมงขุนทด
สัญญา หาญสูงเนิน
พงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
ท้องถิ่นอาเภอด่านขุนทด
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
ธนิดา ภูมิโคกรักษ์
ไพรวัลย์ สถิตชัย
มานิตย์ สุวรรณเวียง
ไปรยา ไกรฤกษ์

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ – นามสกุล
นางธนิดา ภูมิโคกรักษ์
นายไพรวัลย์ สถิตชัย
นายมานิตย์ สุวรรณเวียง
นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์

2
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองบั วตะเกี ยด กระผมนายพงศ์ ป ณต ธนาโสภณั ฐศิริ ปลัด เทศบาล ท าหน้า ที่
เลขานุการสภาชั่วคราว บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ ขอเรียนเชิญ เชิญนายไพฑูรย์ มหาชื่น ใจ นายอาเภอ
ด่านขุนทด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายพงศ์ปณต ฯ
เลขานุการสภาชั่วคราว

ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัง คับ การประชุม สภาท้ องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 7 กระผม ขออนุญาตอ่านประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ครั้งแรก
ประกาศจัง หวัดนครราชสีม า เรื่องเรียกประชุม สภาเทศบาลตาบลหนองบัว
ตะเกียด ครั้งแรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
ตะเกี ยด เมื่ อวัน ที่ 28 มี น าคม 2564 ไปแล้ วนั้น บัด นี้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
ครบจ านวนแล้ว เมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2564 อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ ไขเพิ่มเติม และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ
คาสั่ ง จั ง หวั ดนครราชสีม า ที่ 7710/2558 เรื่ องการมอบอ านาจของผู้ว่ า
ราชการจัง หวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจัง หวัดและนายอาเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558
จึ ง เรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลต าบลหนองบั ว ตะเกี ย ดครั้ ง แรกในวั น ที่ 7
พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สภาเทศบาล
ตาบลหนองบัวตะเกียด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ
นายอาเภอด่านขุนทด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านนายอาเภอด่านขุนทด ได้กล่าวเปิดประชุม
สภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดครั้งแรก ขอเรียนเชิญครับ

นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ
นายอาเภอด่านขุนทด

นายพงศ์ปณต ฯ
เลขานุการสภาชั่วคราว
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เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดและผู้มเี กียรติที่เคารพ
ทุกท่าน ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเปิด
การ ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ครั้ง แรกในวันนี้ นับ ตั้งแต่
วันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนอง
บัวตะเกียด จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ครบตาม
จ านวน 12 คน ก็ ข อแสดงความยิ น ดี กั บ ทุ ก ท่ า นไว้ ณ โอกาสนี้ ด้ ว ย
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเป็นเอกฉันท์โดยรั บรองว่าทุกท่านได้ผ่าน
การ เลือกตั้งมาโดยสุจริตและเที่ยงธรรมสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 โดย มาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรค
สอง ได้กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผล การเลือกตั้ง สมาชิก สภาเทศบาลครบ
ตามจานวน เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เลือกประธานสภาและรอง
ประธานสภาเทศบาล จานวน 1 คน และให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดลงนามแต่งตั้ง
ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
"ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ แล้วแต่กรณีดาเนินการ
แต่ง ตั้ ง ทั นที เ มื่ อ การเลื อกตั้ง สภาท้ องถิ่น แล้วเสร็จ และให้ ป ระธานสภา
ท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้ง
ต่อไป" ซึ่งวิธีการเลือกนั้นได้กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อ บังคับการประชุม สภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และการแก้ ไขเพิ่ม เติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัวตะเกียดครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอขอบคุณครับ
เรียนท่านนายอาเภอด่านขุนทด ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่นเป็นเลขานุก ารสภาท้ องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิก สภาท้องถิ่นผู้มีอายุ
สูงสุดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว กระผม
ได้ตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปรากฏว่า
นายฤนาถ ปูนขุนทด เป็นผู้มีอายุสูงสุด จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานสภา
เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดชั่วคราว ขอกราบเรียนเชิญครับ
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นายฤนาถ ปูนขุนทด
ประธานสภาชั่วคราว

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดทุกท่าน กล่าวคาปฏิญาณ
ตน ตามข้าพเจ้า
“ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิภาณตน) ขอปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องการเลือกและแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล

นายฤนาถ ปูนขุนทด
ประธานสภาชั่วคราว
นายพงศ์ปณตฯ
เลขานุการสภาชั่วคราว

ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจงวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลตาบล
หนองบัวตะเกียด ครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่ อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น คนหนึ่ ง ที่ ต นเห็ น ควรให้ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ประธานสภาท้องถิ่น คาเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ชื่อที่เสนอไม่กาจัดจานวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุ ลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้อ งถิ่ น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ เลือก ถ้าได้คะแนนสูง สุดเท่ ากั น
หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนน
สูง สุดเท่ากั นอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก ในการตรวจนับคะแนนให้ป ระธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย
ข้ อ 14 ในการเลื อกประธานสภาท้ อ งถิ่น รองประธานสภาท้ อ งถิ่น หรื อ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก
ข้อ 9 ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับเทศบาล และนายอาเภอสาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก ครับ
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูท้ ี่เห็นควรดารงตาแหน่งประธานสภา โดย
เสนอชื่อสมาชิกคนละ 1 ชื่อ และผู้รับรองไม่น้อยว่า 2 คน ขอเชิญครับ
กราบเรียนท่านนายอาเภอด่านขุนทด ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ
กระผมนายมนัส จารักษา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอ
นายชอบ ขิขุนทด เป็นประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ครับ

นายฤนาถ ปูนขุนทด
ท่านประธานสภาชั่วคราว
นายมนัส จารักษา
สมาชิกสภาเทศบาล
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นายฤนาถ ปูนขุนทด
ประธานสภาชั่วคราว

ที่ประชุม

ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรองคนที่ 1. นายสมศักดิ์ หงษ์จะบก
ผู้รับรองคนที่ 2. นายธรรม บนขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ
มีมติเห็นชอบให้นายชอบ ขิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เป็นประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
(พั ก การประชุ ม 10 นาที ) เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานผลการเลื อ ก
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดง ให้ท่ านนายอาเภอลงนามใน
ประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด

นายพงศ์ปณต
เลขานุการชั่วคราว

นายพงศ์ปณตฯ
เลขานุการชั่วคราว

เลขานุการชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม
อ่านคาสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8931/2564
เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
ด้วยสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ใน
การประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม
2564 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชอบ ขิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
ตะเกียด เป็นประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ คาสั่งจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง การมอบอานาจของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และนายอาเภอปฏิบัติราชการแทน
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 และมติของสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดดังกล่าว
จึงแต่งตั้ง นายชอบ ขิขุนทด เป็นประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564
นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ
นายอาเภอด่านขุนทด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญ นายชอบ ขิขุนทด ทาหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
ตะเกียดและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ

ระเบียบวาระที่ 2
นายชอบ ขิขุนทด
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศ์ปณตฯ
เลขานุการชั่วคราว

นายชอบ ขิขุนทด
ประธานสภาเทศบาล
นายสมชิด มืดขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชอบ ขิขุนทด
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายชอบ ขิขุนทด
ประธานสภาเทศบาล
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เรื่องการเลื อกและแต่ง ตั้งรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุก ารสภา
เทศบาล
ขอเชิญเลขานุการชั่วคราว ชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกรองประธานสภา
เทศบาล ครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการ
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลาดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว
ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 14 ในการเลือ กประธานสภาท้ องถิ่ น รองประธานสภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่า ผู้นั้นได้รับเลือก
ข้ อ 11 วรรคสุ ด ท้ า ย ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น รายงานผลการเลื อ กรอง
ประธานสภาท้ องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจัง หวัดส าหรับเทศบาลและนายอาเภอ
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันเลือก
ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรดารงตาแหน่งรองประธานสภา
เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกี ยด โดยเสนอชื่อสมาชิกคนละ 1 ชื่อ และมี ผู้
รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน
กระผมนายสมชิด มื ดขุนทด สมาชิก สภาเทศบาล เขต 1 กระผมขอเสนอ
นายวิทยา ไชยณรงค์ ครับ
ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
ผู้รับรองคนที่ 1. นายลึบ โบดขุนทด
ผู้รับรองคนที่ 2. นายมนัส จารักษา
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ
มีมติเห็นชอบให้นายวิทยา ไชยณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เป็นรองประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
ลาดับต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจง ชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกเลขานุการ
สภาเทศบาล
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นายพงศ์ปณตฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
เลขานุการสภาชั่วคราว
ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาวิธีการ
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีม ติเลือกเลขานุการสภาท้ องถิ่นแล้ว ให้เลขานุก ารสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตาแหน่ง
ข้ อ 14 ในการเลื อ กประธานสภาท้ องถิ่ น รองประธานสภาท้ อ งถิ่น หรื อ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
สภาท้ องถิ่น ทั้ งนี้ ให้คานึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภา
ท้องถิ่น
นายชอบ ขิขุนทด
ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรดารงตาแหน่งเลขานุการสภา โดยท่าน
ประธานสภาเทศบาล
เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ
นายสมศักดิ์ หงษ์จะบก
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายสมศักดิ์ หงส์จ ะบก 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 จะมีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัวตะเกียด
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กาหนดสมัยประชุมและกาหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประธานสภาเทศบาล

สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 ประจาปี 2564
มีสมาชิกท่านใดมีเสนอวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี

นายวิทยาฯ

2564เชิญครับ
ผมขอเสนอ กาหนดประชุม สมัยที่ 2 ประจาปี 2564 เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563

รองประธานสภาฯ
ผู้รบั รอง 1. นายสมศักดิ์ หงษ์จะบก
2. นายประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ประธานสภาเทศบาล
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มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 2 สมัยที่ ประจาปี 2564 เริ่ม
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 กรุณายกมือ

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐศักดิ์ฯ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

มีมติเห็นชอบ จานวน 8 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2564
ผมขอเสนอ กาหนดประชุม สมัยที่ 3 ประจาปี 2564 เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564
ผู้รบั รอง 1. นายสมชิด มืดขุนทด

ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

2. นายมนัส จารักษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก
ท่านใด เห็นชอบ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 3 สมัยที่ ประจาปี 2563 เริ่ม

ที่ประชุม

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 8 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง

ประธานสภาเทศบาล
นายธรรมฯ

ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2564
ผมขอเสนอ กาหนดประชุม สมัยที่ 4 ประจาปี 2564 เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564

สมาชิกสภาฯ เขต 1
ผู้รบั รอง 1. นายวิทยา ไชยณรงค์
2. นายลึบ โบดขุนทด
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 4 สมัยที่ ประจาปี 2564 เริ่มวันที่
1 ธันวาคม 2564 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 8 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง กาหนดสมัยประชุมและกาหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี 2565

ประธานสภาเทศบาล
นายลึบ โบดขุนทด

ขอให้สมาชิกเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2565
ผมขอเสนอ กาหนดประชุม สมัยแรก ประจาปี 2565 เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

สมาชิกสภาฯ เขต 1
ผู้รบั รอง 1. นายธรรม บนขุนทด
2. นายมนัส จารักษา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ประธานสภาเทศบาล

9
มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 เริ่มวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2565 กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จานวน 8 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
ผู้จดบันทึก
(นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
เลขานุการสภาเทศบาล
(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ)
ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
(ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายแช่ม ใจชอบสันเทียะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายประสิทธิ์ โมงขุนทด)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายมนัส จารักษา)

สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564
วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายชอบ ขิขุนทด)
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด

