
รานงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ครั้งแรก
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
*********************

ผู้มาประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นายรวม บุญเที่ยง ประธานสภาเทศบาล รวม บุญเที่ยง
2 นายธงชัย ประกอบผล รองประธานสภาเทศบาล ธงชัย ประกอบผล
3 นายประสิทธิ์ จํานงนอก สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธ์ิ จํานงนอก
4 นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาล สุรัตน์ แก้วด่านจาก
5 นายชื่น เงินโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ชื่น เงินโพธิ์
6 นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล สมพงศ์ พิมพ์กลาง
7 นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธพงษ์ ญาติกลาง
8 นางอุ่น บรรจงนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุ่น บรรจงนอก
9 นายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี ผินพิมาย
10 นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุดร พลนอก
11 นายอารุณ ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล อารุณ ฉัตรพิมาย
12 นางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาล พนิดา คําภีระ
13 นายธนสร สารนอก เลขานุการสภาเทศบาล ธนสร สารนอก

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายสุชาติ ดือเร๊ะ นายอําเภอโนนแดง สุชาติ ดือเร๊ะ
2 นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
3 นางสมถวิล ชอบนา ท้องถิ่นอําเภอโนนแดง พิทธิยา พัฒนเดชากูล
๔ นางภานุชนารถ จิตรพิมาย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ภานุชนารถ จิตรพิมาย
๕ นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศกสิกิจ นิติกร ชํานาญการ วิไลลักษณ์ รุ่งเลิศกสิกิจ
6 นางสาวสุดารัตน์ ภูชนิด นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ นิลรัตน์ ไชยพิมพา
7 นายสมนึก วรรณวิกรม์ ผู้อํานวยการกองช่าง สมนึก วรรณวิกรม์
8 นายประวิทย์ หาญณะรงค์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จิรปรียา รั้งกระโทก
9 นางอมรรัตน์ พูนสวัสดิ์ นักพัฒนาชุมชน ชํานาญงาน อมรรัตน์ พูนสวัสดิ์
10 นายสุทธิชัย ชูยะไข เจ้าพนักงานป้องกันฯ สุทธิชัย ชูยะไข
11 นางพชรพัชร์ ราชนิล ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯ พชรพัชร์ ราชนิล
12 นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
13 นางสาวจิรปรียา รั้งกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง จิรปรียา รั้งกระโทก
14 นายนวรัฐ ต่อสกุล ผู้อํานวยการกองการศึกษา นวรัฐ ต่อสกุล
15 นายณรงค์ ดุลสันเทียะ กํานันตําบลโนนแดง ณรงค์ ดุลสันเทียะ

/เริ่มประชุมเวลา..............
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายธนสร สารนอก - เรียนเชิญนายอําเภอโนนแดงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประดับ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เครื่องหมาย มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

โนนแดงและขอเรียนเชิญนั่งท่ีโต๊ะท่ีนั่งรับรอง ขอเรียนเชิญครับ

นายธนสร สารนอก -ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ครั้งแรก

ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดงและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กรณีครบวาระ เม่ือวันท่ี
28 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งท่ี
40/2564 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2564 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลโนนแดงและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ครบตามจํานวนแล้ว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบคําสั่งจังหวัด
นครราชสีมา ท่ี 7710/2558 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2558 เรื่อง การมอบอํานาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัด และนายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทน นายอําเภอโนนแดง จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนแดง ครั้งแรก ในวันท่ี 6 พฤษภาคา 2564 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จึง
ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ลงชื่อ นายสุชาติ ดือเร๊ะ นายอําเภอโนนแดง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา

นายธนสร สารนอก -เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงทุกท่าน ขออนุญาตเรียนเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ท่านนายอําเภอโนนแดงประดับเครื่องหมายและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ตามลําดับดังนี้
1. นายชื่น เงินโพธิ์

2. นายธงชัย ประกอบผล

3. นายบุญมี ผินพิมาย

4. นายประสิทธิ์ จํานงนอก

5. นางพนิดา คําภีระ

6. นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง

7. นายรวม บุญเที่ยง

8. นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง

9. นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก

10.นางอุ่น บรรจงนอก

/11.นายอุดร......
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11.นายอุดร พลนอก

12.นายอารุณ ฉัตรพิมาย
นายธนสร สารนอก -เรียนเชิญท่านนายอําเภอโนนแดงกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ เรียนเชิญครับ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
นายสุชาติ ดือเร๊ะ -ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายอําเภอโนนแดง ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีพนักงานเทศบาลตําบลโนนแดง ท่านท้องถ่ินอําเภอโนนแดง

และผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเคารพรักทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับพวกเรา
ทุกท่านที่พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง ได้มอบหมายความไว้วางใจให้
พวกเราเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน เข้ามาบริหารงานของเทศบาลให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต่อไป อย่างไรก็
ตามเทศบาลก็เป็นการบริหารงานในระดับท้องถ่ินซึ่งการบริหารงานของเทศบาลจะ
ประสบผลสําเร็จเรียบร้อย รวมท้ังอํานวยประโยชน์สุขแก่พ่ีน้องประชาชน ต้องมี
องค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน ส่วนแรกก็คือผู้บริหารของเทศบาลหรือฝ่ายบริหาร อัน
ประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ซ่ึงมีหน้าท่ีในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ดังที่ได้รับปากไว้กับพ่ีน้องประชาชน ในครั้งท่ีมีการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนแดงต่อไป ในส่วนท่ี 2 ก็คือฝ่ายสภา
ในส่วนนี้ก็ทําหน้าท่ีในเรื่องของการออกเทศบัญญัติต่างๆ รวมท้ังการตรวจสอบการ
ทํางานของฝ่ายบริหารให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือไม่อย่างไร
เป็นไปตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชนหรือไม่ ส่วนสุดท้ายท่ีมีความสําคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากันคือ ในส่วนของข้าราชการประจํา ในส่วนข้าราชการประจําก็คือผู้ที่
เป็นฟันเฟืองของฝ่ายบริหารในการท่ีจะนํานโยบายของฝ่ายบริหารอันประกอบไปด้วย
นายกฯ เป็นหัวเรือใหญ่นําไปปฏิบัติจัดทําโครงการแผนงานต่างๆ ไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต่อไป เพราะฉะนั้น อยากฝากทุกท่าน
ในที่นี้ให้รักใคร่สามัคคีปองดองกันท้ัง 3 ภาคส่วน และก็ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆ ในส่วนท่ีตัวเองรับผิดชอบให้รอบคอบถ่องแท้เพ่ือไปปฏิบัติราชการ
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่พ่ีน้องประชาชนต่อไป

ต่อมาสิ่งที่สําคัญก็คือ พวกเราทุกท่านเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ได้รับ
ความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง เราเป็นผู้แทนของพ่ี
น้องประชาชนทุกภาคส่วน ทุกกลุ่ม ทุกเหล่า เราไม่ได้เป็นตัวแทนของคนใดคนหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาลให้
เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องทุกคนในเขตเทศบาล โดยไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนใดคน
หนึ่ง ขอให้บริหารเทศบาลด้วยความยุติธรรม เท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สุขแก่พี่น้อง
ในเขตเทศบาลทุกคน ขอให้ทุกท่านลืมความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นท่ีผ่านมา ให้ถือว่าเป็น
เรื่องของกติกาในระบอบประชาธิปไตย มันจบสิ้นไปแล้ว หลังจากนี้ทุกท่านได้รับความ
ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เป็นตัวแทน ต้องทําหน้าที่เพ่ือพี่น้องทุกคนในเขต
เทศบาล นําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนต่อไป
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สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านก็คือเรื่องการทํางาน การบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันการ
บริหารงานของเทศบาลก็ดี หน่วยราชการต่างๆ ก็ดี เราจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการบริหารงานเทศบาลให้ประสบผลสําเร็จและนําประโยชน์สุขสู่พ่ี
น้องประชาชน ดังนั้น การทํางานนอกจากเราต้องทํางานกับ 3 องค์กรภายใน
สํานักงานเทศบาลแล้วเราจะต้องประสานงานบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นท่ี
อําเภอโนนแดงและพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์
มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการกับฝ่ายปกครองอําเภอโนนแดงก็ดี เจ้าหน้าที่
ตํารวจก็ดี ทางสาธารณสุขก็ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ทุกท่านก็คงทราบมาแล้วว่า
ประเทศไทยรวมทั้งท่ัวโลกกําลังเผชิญภัยคุกคามของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงต้อง
อาศัยความร่วมมือจากท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาและพี่น้องข้าราชการ
เทศบาลตําบลโนนแดงในการร่วมมือกัน เพื่อผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ ก็ขอฝากทุกท่านนะ
ครับ สําหรับวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ซ่ึงเป็นไป
ตามระเบียบข้อกฎหมาย เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ซ่ึงกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดหรือนายอําเภอท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบ
หมายเรียกประชุมสภาเป็นครั้งแรกหลังจากท่ีมีการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 15
วัน ครั้งนี้ก็เป็นการประชุมสภาครั้งแรก ซ่ึงก็มีระเบียบวาระที่สําคัญท่ีพวกเราจะต้อง
ดําเนินการ ในเรื่องของการเลือกประธานสภาก็ดีในส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องก็ดี เดี๋ยวทาง
ฝ่ายเลขาฯ คงจะได้ดําเนินการต่อ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
ครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอขอบคุณครับ
(นายอําเภอโนนแดงประจําท่ีนั่งรับรอง)

นายธนสร สารนอก - ขอเรียนเชิญนายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ผู้มีอายุสูงสุด เป็นประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงชั่วคราว เพื่อทําหน้าท่ี

เลือกประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบุญมี ผินพิมาย วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ครั้งแรก ตามมาตรา 24
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

ผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชน
เลือกท่านเข้ามาเป็นตัวแทน ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ผม
ขอให้สมาชิกทุกท่านยืนข้ึนและกล่าวคําปฏิญาณตามข้าพเจ้า ดังนี้“ข้าพเจ้า....(นาย/
นาง)...จะรักษาไว้ / และปฏิบัติตาม / ซ่ึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / ท้ังจะ
ซ่ือสัตย์สุจริต / และปฏิบัติหน้าท่ี / เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”

/ระเบียบวาระท่ี 2....
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายบุญมี ผินพิมาย ต่อไปเป็นการประชุมตามระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การเลือกประธานสภา
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว เทศบาลตําบลโนนแดง ผมขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ี

เกี่ยวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญครับ
นายธนสร สารนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรอง
ประธานสภาเทศบาลคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล
ตามมติของสภาเทศบาล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตน
เห็นควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น คําเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดย
วิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแล้วให้
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว
วิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแล้วให้
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราวประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนท่ีได้
คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก
-ในการตรวจนับคะแนน ให้ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่

น้อยกว่าสองคนมาช่วย

-วิธีการจับสลาก ให้ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ดําเนินการให้คนที่ได้รับคะแนน

เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้

ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลาก ว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทําบัตร

สลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจํานวนเท่ากับจํานวนคนได้รับคะแนนสูงสุด

เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล” เพียงบัตรเดียว

นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล”

นายบุญมี ผินพิมาย -ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอคนละหนึ่งชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอ

เชิญครับ

นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง -ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ข้าพเจ้านายยุทธพงษ์ ญาติกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอนายอุดร พลนอก
(ผู้เสนอคนท่ี 1) เป็นประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

/นายบุญมี ผินพิมาย....



-6-

นายบุญมี ผินพิมาย -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

นางพนิดา คําภีระ -ข้าพเจ้านางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี 1)

นายอารุณ ฉัตรพิมาย -ข้าพเจ้านายอารุณ ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี ๒)

นายบุญมี ผินพิมาย - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมไหมครับ

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง -ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ข้าพเจ้านายสมพงศ์ พิมพ์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอเสนอนายรวม บุญเที่ยง
(ผู้เสนอคนท่ี 2) เป็นประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายบุญมี ผินพิมาย -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว

นางอุ่น บรรจงนอก -ข้าพเจ้านางอุ่น บรรจงนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี 1)

นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก -ข้าพเจ้านายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี ๒)

นายบุญมี ผินพิมาย - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมไหมครับหากไม่มีเพ่ิมเติม

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏว่ามีผู้เสนอช่ือท่ีจะดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง จํานวน 2

คนคือ คนที่ 1 นายอุดร พลนอก

คนที่ 2 นายรวม บุญเที่ยง

- ต่อไปจะเป็นการลงคะแนนโดยวิธีการเขียนชื่อตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือเป็น

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงคนละหนึ่งชื่อ ขอเชิญเลขานุการสภาอ่านรายชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาลฯตามลําดับพยัญชนะ เชิญครับ

นายธนสร สารนอก 1. นายชื่น เงินโพธิ์

เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 2. นายธงชัย ประกอบผล

3. นายบุญมี ผินพิมาย

4. นายประสิทธิ์ จํานงนอก

5. นางพนิดา คําภีระ

/6. นายยุทธพงษ์........
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6. นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง

7. นายรวม บุญเที่ยง

8. นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง

9. นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก

10.นางอุ่น บรรจงนอก

11.นายอุดร พลนอก

12.นายอารุณ ฉัตรพิมาย

นายบุญมี ผินพิมาย -บัดนี้ การลงคะแนนเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เสร็จสิ้นลงแล้ว

ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงจํานวนสองคนมาช่วยนับคะแนน

(ผู้นับคะแนน 1. นายชื่น เงินโพธิ์ 2. นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง)

-ผลการนับคะแนนเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ปรากฏดังนี้

คนที่ 1 นายอุดร พลนอก ได้คะแนน 4 คะแนน

คนที่ 2 นายรวม บุญเที่ยง ได้คะแนน 8 คะแนน

-ประกาศผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง “ปรากฏว่าผู้ท่ีได้รับ

คะแนนสูงสุดคือ นายรวม บุญเที่ยง จึงได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตําบลโนน

แดง”

-แจ้งต่อท่ีประชุมสภาฯ ขอพักการประชุมชั่วคราวประมาณ 15 นาที เพื่อรายงานผ

ลการเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงให้นายอําเภอโนนแดงแต่งตั้งเป็น

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายอําเภอโนนแดง (นายอําเภอโนนแดงดําเนินการแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง)

นายธนสร สารนอก -เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเข้าห้องประชุมฯ

เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว

นายบุญมี ผินพิมาย -คําส่ังจังหวัดนครราชสีมา ท่ี ๔๘๓๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภา

ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว เทศบาลตําบลโนนแดง

-ด้วยสภาเทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ครั้งแรก ในวันท่ี ๖ พฤษภาคม

๒๕๖๔ ให้ นายรวม บุญเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลโนนแดง เขต ๒ เป็น

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

-อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๙ แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบคําสั่ง จังหวัดนครราชสีมา ท่ี

๗๗๑๐/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ เรื่อง การมอบอํานาจของผู้ว่า

/ ราชการจังหวัด......
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ราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจํา

จังหวัด และนายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทน จึงแต่งตั้งให้ นายรวม บุญเที่ยง เป็น

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ครั้ง

แรก เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันท่ี ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสุชาติ ดือเร๊ะ

นายอําเภอโนนแดง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายธนสร สารนอก -ขอเชิญนายรวม บุญเที่ยง ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงประจําท่ีโต๊ะ

เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ประธานสภาเพื่อดําเนินการประชุมสภาฯ ต่อไป

ระเบียบวาระ ท่ี ๓ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายรวม บุญเที่ยง -ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เลือกรองประธานสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตําบลโนนแดง ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการเลือกรองประธานสภาฯ ขอเชิญครับ
นายธนสร สารนอก -เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เกียรติทุกท่าน วิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เหมือนกับการ

เลือกประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง โดยมีรายละเอียดดังนี้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 12 วิธีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

นายรวม บุญเที่ยง -ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอคนละหนึ่งชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอ

เชิญครับ

นายประสิทธิ์ จํานงนอก -ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพข้าพเจ้านายประสิทธิ์ จํานงนอก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขตเลือกตั้งท่ี1 ขอเสนอนายธงชัย ประกอบผล
(ผู้เสนอคนท่ี 1) เป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายบุญมี ผินพิมาย -ข้าพเจ้านายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี 1)

/นายสุรัตน์....
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นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก -ข้าพเจ้านายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี ๒)

นายรวม บุญเที่ยง - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายอุดร พลนอก -ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพข้าพเจ้านายอุดร พลนอก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอเสนอ
(ผู้เสนอคนท่ี 2) นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง เป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายอารุณ ฉัตรพิมาย -ข้าพเจ้านายอารุณ ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี 1)

นางพนิดา คําภีระ -ข้าพเจ้านางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี ๒)

นายรวม บุญเที่ยง - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมไหมครับหากไม่มีเพ่ิมเติม

ประธานสภาเทศบาล ปรากฏว่ามีผู้เสนอช่ือท่ีจะดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

จํานวน 2 คนคือ

คนที่ 1 นายธงชัย ประกอบผล

คนที่ 2 นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง

- ต่อไปจะเป็นการลงคะแนนโดยวิธีการเขียนชื่อตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือเป็น

รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงคนละหนึ่งช่ือ ขอเชิญเลขานุการสภาอ่าน

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯตามลําดับพยัญชนะ เชิญครับ

นายธนสร สารนอก 1. นายชื่น เงินโพธิ์

เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 2. นายธงชัย ประกอบผล

3. นายบุญมี ผินพิมาย

4. นายประสิทธิ์ จํานงนอก

5. นางพนิดา คําภีระ

6. นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง

7. นายรวม บุญเที่ยง

8. นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง

9. นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก

/11.นายอุดร...
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10.นางอุ่น บรรจงนอก

11.นายอุดร พลนอก

12.นายอารุณ ฉัตรพิมาย

นายรวม บุญเที่ยง -บัดนี้ การลงคะแนนเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เสร็จสิ้นลงแล้ว

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงจํานวนสองคนมาช่วยนับคะแนน

(ผู้นับคะแนน 1. นายประสิทธิ์ จํานงนอก 2. นางพนิดา คําภีระ)

-ผลการนับคะแนนเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ปรากฏดังนี้

คนที่ 1 นายธงชัย ประกอบผล ได้คะแนน 8 คะแนน

คนที่ 2 นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง ได้คะแนน 4 คะแนน

-ประกาศผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง “ปรากฏว่าผู้ท่ีได้รับ

คะแนนสูงสุดคือ นายธงชัย ประกอบผล จึงได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล

ตําบลโนนแดง”

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การเลือกเลขานุการ
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวกับการเลือกเลขานุการสภาฯ ขอเชิญครับ
นายธนสร สารนอก -เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เกียรติทุกท่านตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ให้สภาท้องถ่ินเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินนั้นคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาท้องถ่ิน ท้ังนี้ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สภาท้องถ่ิน
-สําหรับวิธีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเหมือนกับการเลือก

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงและรองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง โดย

ให้นําข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ.2547 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

นายรวม บุญเที่ยง -ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อผู้จะดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตําบลโนนแดง โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคนละหนึ่งชื่อ และมีผู้รับรองไม่

น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ
นายบุญมี ผินพิมาย -ข้าพเจ้านายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขตเลือกตั้งท่ี 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอนายธนสร สารนอก เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
(ผู้เสนอคนท่ี 1)
นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล

/นายชื่น.........
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นายชื่น เงินโพธิ์ -ข้าพเจ้านายชื่น เงินโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขตเลือกตั้งท่ี 1

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี 1)

นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง -ข้าพเจ้านายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี ๒)

นายรวม บุญเที่ยง - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล -หากไม่มี เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อนายธนสร สารนอก เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบล

โนนแดงเพียงคนเดียว จึงถือว่านายธนสร สารนอก ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา

เทศบาลตําบลโนนแดง

ระเบียบวาระ ท่ี 5 เรื่อง กําหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ
นายรวม บุญเที่ยง -ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง กําหนดการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยสามัญ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายธนสร สารนอก -เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เลขานุการสภาเทศบาล เกียรติทุกท่านตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที1่3) พ.ศ.2552 กําหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี
ให้สภาเทศบาลกําหนด
-ตามข้อ 11(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 บัญญัติว่า สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุม

สมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วันกับ

ให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนด

ก่ีวัน

นายรวม บุญเที่ยง -ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวกับการ

ประธานสภาเทศบาลฯ กําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอฯ

เรียนเชิญ ครับ

นายสมพงษ์ พิมพ์กลาง -เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้า นายสมพงษ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สําหรับปี 2564จํานวน 4

สมัย ดังนี้

- สมัยแรก กําหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่

9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

- สมัยท่ี 2 กําหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่

30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

/-สมัยท่ี 3.......
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- สมัยท่ี 3 กําหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่

30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

- สมัยท่ี 4 กําหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่

30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

-สําหรับปี 2565 ขอกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี 2565 สมัย

แรกกําหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 2 เดือน

มีนาคม พ.ศ.2565

นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายอุดร พลนอก -ข้าพเจ้านายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขตเลือกตั้งท่ี 2

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี 1)

นายบุญมี ผินพิมาย -ข้าพเจ้านายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี ๒)

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาฯ ท่านได้จะเปลี่ยนแปลงหรือเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ข้าพเจ้าฯ ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง หากเห็นชอบการ

กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญตามท่ีนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลโนนแดง เสนอขอให้ยกมือข้ึน

-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ...........12.........เสียง
ไม่เห็นชอบ.........-...........เสียง
งดออกเสียง..........-.........เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน......12.....เสียง

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายรวม บุญเที่ยง -ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ
นายธนสร สารนอก -เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เลขานุการสภาเทศบาล เกียรติทุกท่านระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ.2547 และไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น
- ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจํานวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

/(2)คณะกรรมการ...
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(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ถือว่าเป็นคณะกรรมการสามัญ เนื่องจากว่า
คณะกรรมการสามัญนั้นจะต้องเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้น เพราะฉะนั้น ใน
เบื้องต้นคงจะต้องให้ประธานสภาเทศบาลหารือในท่ีประชุมก่อนว่าจะกําหนดก่ีคน คือ
มีได้ตั้งแต่สามคนไม่เกินเจ็ดคน หลังจากกําหนดจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้แล้วก็ให้เสนอไปจนครบแต่ถ้ามีเสนอเกิน
จํานวนท่ีสภากําหนดก็จะมีการลงมติโดยการยกมือแบบเปิดเผย ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวกับการ

ประธานสภาเทศบาลฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมขอให้สมาชิกฯ เสนอจํานวนผู้ท่ี

จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรียนเชิญ ครับ

นายธงชัย ประกอบผล -เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้า นายธงชัย ประกอบผล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขต 2

ขอเสนอจํานวนผู้ท่ีจะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 ท่านครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาฯ ท่านได้จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ข้าพเจ้าฯ ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง หากเห็นชอบให้

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 ท่าน ตามท่ีนายธงชัย

ประกอบผล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เสนอ ขอให้ยกมือข้ึน

-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ...........12.........เสียง
ไม่เห็นชอบ.........-...........เสียง
งดออกเสียง..........-.........เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน......12.....เสียง

นายรวม บุญเที่ยง -ผมขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุม คนที่ 1 โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคนละหนึ่งชื่อ และมีผู้รับรองไม่

น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ
นายธงชัย ประกอบผล -ข้าพเจ้านายธงชัย ประกอบผล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอเสนอนายบุญมี ผินพิมาย เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม
นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง -ข้าพเจ้านายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี 1)

/นางอุ่น......
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นางอุ่น บรรจงนอก -ข้าพเจ้า นางอุ่น บรรจงนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี ๒)

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ 1 อีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล

นางพนิดา คําภีระ -ข้าพเจ้านางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขตเลือกตั้งท่ี 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอนายอุดร พลนอก เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ
นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง -ข้าพเจ้านายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี 1)

นายอารุณ ฉัตรพิมาย -ข้าพเจ้านายอารุณ ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี ๒)

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ 1 อีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายอุดร พลนอก -ข้าพเจ้านายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขตเลือกตั้งท่ี 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอนายยุทธพงษ์ ญาติกลาง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภาเทศบาล

นางพนิดา คําภีระ -ข้าพเจ้านางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี 1)

นายอารุณ ฉัตรพิมาย -ข้าพเจ้านายอารุณ ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี ๒)

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอคนที่ 1 เพิ่มเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มี จึง
ประธานสภาเทศบาล สรุปว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม คนที่ 1 จํานวน 3 คน คือ
คนที่ 1 ชื่อนายบุญมี ผินพิมาย

คนที่ 2 ชื่อนายอุดร พลนอก

คนที่ 3 ชื่อนายยุทธพงษ์ ญาติกลาง

/นายรวม....
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นายรวม บุญเที่ยง - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้นายบุญมี ผินพิมายเป็นคณะกรรมการ

ประธานสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ขอให้ยกมีข้ึน ครับ

- เห็นชอบ จํานวน 5 เสียง

นายรวม บุญเที่ยง - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้นายอุดร พลนอก เป็นคณะกรรมการ

ประธานสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ขอให้ยกมีข้ึน ครับ

- เห็นชอบ จํานวน 6 เสียง

นายรวม บุญเที่ยง - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง

ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ขอให้ยกมีข้ึน ครับ

- เห็นชอบ จํานวน – เสียง

-งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

นายรวม บุญเที่ยง -สรุป นายอุดร พลนอก ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาล คนที่ 1

-ผมขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่ 2 โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคนละหนึ่งชื่อ และมีผู้รับรองไม่
น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ

นายอุดร พลนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้าอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขตเลือกตั้งท่ี 2

ขอเสนอนายยุทธพงษ์ ญาติกลาง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่
2 ครับ

นายรวม บุญเที่ยง -ขอผู้รับรองครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายอารุณ ฉัตรพิมาย -ข้าพเจ้านายอารุณ ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี 1)

นางพนิดา คําภีระ -ข้าพเจ้า นางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอรับรอง

(ผู้รับรองคนท่ี ๒)

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ 2 อีกไหมครับ

ประธานสภาเทศบาล -หากไม่มีก็ถือว่านายยุทธพงษ์ ญาติกลาง ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมคนท่ี 2

นายรวม บุญเที่ยง -ผมขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุม คนที่ 3 โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคนละหนึ่งชื่อ และมีผู้รับรองไม่

น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ

/นายธงชัย.......
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