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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทองครั้งแรก 
วันอังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ชั้น 2 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายกุหลาบ  เกิดมงคล ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
2. นายเอี่ยม  บุตรสาลี  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
3. นายสมควร  มาลากอง ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
4. นายณฤพล  โครตภูเขียว ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1  
5. นางนวนระออง แสวงรัตน์ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
6. นายอดุลย์  พิมพ์สราญ        ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
7. นายสวัสดิ์    บุตะเขียว ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
8. นายสุวิทย ์  วานนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
9. นายสาโรจน ์  หล่าเพชร ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
10. นางสงวน  มุนนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
๑๑. นางสาวสุดารัตน ์ บุตะเขียว ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
๑๒. นางพุธ  ผ่านค า  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายยุทธศาสตร์   วัชรธนาคม      ต าแหน่ง    นายกเทศมนตรี 

 2. นายวิทยา          หล่าเพชร ต าแหน่ง     รองนายกเทศมนตรี  
3. นางศิริพรรณ  บุตะเขียว ต าแหน่ง      รองนายกเทศมนตรี 
4. นางหนูพาด  แก่นสุข  ต าแหน่ง     เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายน้อย    พลเดช  ต าแหน่ง     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ ต าแหน่ง     หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 

            ปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง 
๗. นายสุพจน์     ศิลาบุญ  ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการกองช่าง 
๘. นางเพ็ญประภา แก้วไทย  ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายโกสินทร์  บุตะเขียว ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๐. พ.จ.อ. ปัญญา สุจริต  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๑๑. นายธินกร  เชื้อในเขา ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการส่งเสริมการเกษตร 
๑๒. นางวิรากานต์   กู่ชัยภูมิ           ต าแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๑๓. นายนพดล       จานชมภู         ต าแหน่ง     นายช่างโยธาช านาญงาน 
๑๔. พ.อ.อ. ดนุพันธ์ ส าราญ  ต าแหน่ง     เจ้าพนักงานป้องกัน  

 ๑๕. นายธีรธรรม  แก้วเพญศรี ต าแหน่ง      นิติกรช านาญการ 
 ๑๖. นางกัณทิมา  สงค์รม  ต าแหน่ง     เจ้าพนักงานพัสดุฯ 

๑๗. นางสารวงษ์  สีหมอก  ต าแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๘. นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ ต าแหน่ง     เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ 
๑๙. นางนภัสวรรณ ชัยวิชา  ต าแหน่ง     คร ู
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 ๒๐. นางหนุงหนิง ธินนัย  ต าแหน่ง      คร ู

๒๑. นางพรรณี  ทวีชาติ  ต าแหน่ง     คร ู
๒๒. นางเนาวรัตน ์ จันทะคาม ต าแหน่ง     คร ู
๒๓. นางเนตรนภา โพชะกะ  ต าแหน่ง     คร ู
๒๔. นางสาวล าดวน เหล่ากวางโจน ต าแหน่ง     คร ู

 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชต
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว / ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทองผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลธาตุทอง ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาล
อันทรงเกียรติแห่งนี้ จ านวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุม ล าดับต่อไป ขอกราบ
เรียนเชิญท่าน นิวัตน์ สุพจิตร ท่านนายอ าเภอภูเขียว ได้จุดเทียน ธูปบูชาพระ
รัตนตรัยครับ 
 

พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว / ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทองผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ชัยภูมิได้เห็นชอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล ประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ และการจัดการเลือกตั้ งดั งกล่าวได้ เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้นบัดนี้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลธาตุทอง จ านวน ๑๒ คน แล้ว นายอ าเภอภูเขียว จึงอาศัย
อ านาจตามความนัยมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบค าสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔๓๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
จึงก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ครั้ งแรก ในวันที่  ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุ
ทอง ชั้น ๒ 
ในล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่าน นิวัตน์ สุพจิตร ท่านนายอ าเภอภูเขียว 
ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ครั้งแรก ขอกราบเรียน
เชิญครับ 
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นายนิวัตน์  สุพจิตร  
(นายอ าเภอภูเขียว) 

เรียน ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านรักษาการปลัด ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ 
ตามท่ี ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง จ านวน ๑๒ คน และ
นายกเทศมนตรี จ านวน ๑ คน แล้ว ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุก
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้มา
เป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธาตุทอง ซึ่ง
นับวันเราต้องยอมรับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
การดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ สภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งต้องท าหน้าที่
ในการพิจารณาเทศบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือเทศบัญญัติ
อ่ืนๆ ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบและ
แนวทางในการท างาน พัฒนาพ้ืนที่ในทุกๆ ด้าน และท าหน้าที่ในการควบคุม 
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุ
ทองทุกคน จึงมีบทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชน ยึดหลักธรรมมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และ
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย 
       ๑. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       ๒. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
       ๓. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
       ๔. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๕. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
       ๖. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ 
       ๗. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
       ๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้
       ๙. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี 

 

       วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ครั้งแรก ตามมาตรา 
๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 
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ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือ
เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง รองประธานสภาเทศบาลต าบล
ธาตุทอง และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของ
สภา ซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหารกับสภาเทศบาล เป็น
ลักษณะของการบริหารที่ใช้การถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้นจะน าไปสู่
การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน ขอฝากความหวังของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลธาตุทอง ไว้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลธาตุทองทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน โดยท าหน้าที่ของตนให้เต็ม
ก าลังความรู้ ความสามารถ ด้านความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 
       บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลธาตุทอง ครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) 

กราบขอบพระคุณ ท่าน นิวัตน์ สุพจิตร นายอ าเภอภูเขียว เป็นอย่างสูงที่ให้
เกียรติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ แห่งนี้     
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิส าหรับกรณีเทศบาลเมือง หรือนายอ าเภอส าหรับ
เทศบาลต าบลได้เปิดประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดเทศบาล เป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุมาก
ที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณ
ตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและด าเนินการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งได้ตรวจนับอายุชองสมาชิกสภาเทศบาลฯ แล้ว 
ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้ คือ นายเอ่ียม บุตรสาลี ขอเชิญขึ้นท า
หน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายเอี่ยม บุตรสาลี 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขอขอบพระคุณ ท่านนายอ าเภอภูเขียว ที่มาเป็นเกียรติเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันนี้ กระผม
ในฐานะประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 
แจ้ ง ให้ที่ประชุมทราบ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด จ านวน ๑๒ ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
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จ านวน ๑๒ ท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต้อง
ปฏิญาณตน ในที่ประชุมสภาเทศบาล และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ธาตุทองทุกท่าน ยืนขึ้น และกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า  “ข้าพเจ้า 
นาย/นาง/นางสาว ................................. จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน” ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทองทุกท่าน ที่
อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ได้ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลธาตุทอง นั่งลงครับ ล าดับต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ธาตุทอง ทุกท่านได้แนะน าตนเอง เริ่มจากแถวแรกนะครับ 
 

นายกุหลาบ เกิดมงคล 
(สมาชิกสภาฯ เขต  ๑) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายกุหลาบ เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 1 
ครับ 

 

นายสมควร มาลากอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต  ๑) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายสมควร มาลากอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 1 
ครับ 
 

นายณฤพล โครตภูเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต  ๑) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายณฤพล โครตภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 1 
ตรับ 
 

นางนวนระออง แสวงรัตน์ 
(สมาชิกสภาฯ เขต  ๑) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
นางนวนระออง แสวงรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 1 ค่ะ 
 

นายอดุลย์ พิมพ์สราญ 
(สมาชิกสภาฯ เขต  ๑) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายอดุลย์ พิมพ์สราญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 1 
ครับ 
 

นายสวัสดิ์ บุตะเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต  2) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
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ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต ๒ ครับ 
 

นายสุวิทย์ วานนท์ 
(สมาชิกสภาฯ เขต  2) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
นายสุวิทย์ วานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 2 ครับ 
 

นายสาโรจน์  หล่าเพชร 
(สมาชิกสภาฯ เขต  2) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
นายสาโรจน์ หล่าเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 2 ครับ 
 

นางสงวน  มุนนท์  
(สมาชิกสภาฯ เขต  2)  

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน 
นางสงวน  มุนนท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 ครับ 
 

นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต  2)   

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน 
นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 2 ค่ะ 
 

นางพุธ  ผ่านค า   
(สมาชิกสภาฯ เขต  2) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบลธาตุทอง และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน 
นางพุธ ผ่านค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 2 ค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
นายเอี่ยม บุตรสาลี 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

เชิญเลขานุการฯ ชั่วคราว ได้แจ้งรายละเอียด วิธีการเลือก กาลงคะแนน และ
อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง (ชั่วคราว) และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลธาตุทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาล
ต าบลธาตุทอง มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
       ข้อ 1 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ให้สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล
ตามมติของสภาเทศบาล  
       ข้อ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ งที่ตน
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เห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
       ข้อ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
วิธีการเลือก 
       (1) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นประธานสภาเพียง 1 ชื่อ 
       (2) ผู้ที่เสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน 
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
       (3) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเรา
นั้น 
       (4) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา
เพียง 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14) 
วิธีการลงคะแนน 
       ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน 1 ชื่อ 
และให้สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็น
ผู้เรียกสมาชิกสภาตามล าดับอักษร น าบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธาน
ที่ประชุม 
วิธีการตรวจนับคะแนน 
       ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับ
คะแนนโดยที่ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       (1) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศ
คะแนนต่อท่ีประชุมสภา ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
       (2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่านั้น) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
       (3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่านั้น) โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
8 วรรคสาม ดังนี้ 

 (3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
 (3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะ

จับสลากก่อน 
 (3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจ านวนเท่า

คนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
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นางนวนระออง แสวงรัตน์ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
รักษาการปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางนวนระออง แสวงรัตน์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ 
นายสมควร มาลากอง สมาชิกสภาฯ เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  

พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 
๑. นายสวัสดิ์ บุตะเขียว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
๒. นายสุวิทย์ วานนท ์สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
๓. นางสงวน มุนนท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
๔. นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
 

นายเอี่ยม บุตรสาลี 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่ เห็นสมควรจะเป็น
ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทองอีกหรือไม่ กระผม จะนับ 1-2-3 นะครับ 
1-2-3 ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” นะครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภา
ฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เพียง
ท่านเดียวนะครับ คือ นายสมควร มาลากอง ขอถามท่าน สมควร มาลากอง 
ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
รักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสมควร มาลากอง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลธาตุทอง ยินดีรับครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้ในการเลือกประธานสภาฯ 
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง 
    

นายเอี่ยม บุตรสาลี 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

ขอเชิญท่าน สมควร มาลากอง ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุ
ทองและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ส าหรับกระผม ก็พ้นจาก
ต าแหน่งประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

เรียน ท่านนายอ าเภอภูเขียว ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน
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ครับ ที่ได้ให้ความไว้ว่างใจ มอบหน้าที่อันส าคัญให้กระผมได้ท าหน้าที่เป็น
ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทองในครั้งนี้ครับ 
ในล าดับต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ชั่วคราว ได้อ่านระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
        

พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิกสภา
ฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 
๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่
หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่า
จะครบตามจ านวนที่พึงมี ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก” 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

วิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง จะด าเนินการตาม
ขั้นตอนแบบเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นรองประธานสภาฯ พร้อมผู้
รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 

นายอดุลย์ พิมพ์สราญ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
รักษาการปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ พิมพ์สราญ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ นาย
สาโรจน์ หล่าเพชร สมาชิกสภาฯ เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุ
ทองครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอผู้รับรองด้วยครับ 
๑. นายสวัสดิ์ บุตะเขียว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
๒. นายสุวิทย์ วานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
       ขอถามท่าน สาโรจน์ หล่าเพชร ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
 

นายสาโรจน์ หล่าเพชร 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
รักษาการปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสาโรจน์ หล่าเพชร สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลธาตุทอง ยินดีรับครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดี
กับท่านสาโรจน์ หล่าเพชร ให้ถือว่าท่านได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาฯ 
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ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 
 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เป็น เอกฉันท์ ให้นายสาโรจน์   หล่า เพชร เป็นรอง
ประธานสภาฯ 
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง  
   

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

ในล าดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลธาตุทอง เชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ได้อ่านระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิกสภา
ฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ย ข้ อ บั ง คั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 13 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า วิธีเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง 
บัญญัติว่า  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง ข้อ 14 ก าหนดว่า “ในการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

วิธีการเลือกเลขานุการสภาฯ จะด าเนินการตามข้ันตอนแบบเดียวกับการ
เลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญ ท่านสมาชิก
สภาฯ ครบั 
 

นางพุธ ผ่านค า 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
รักษาการปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ดิฉัน นางพุธ ผ่านค า สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอ นางสาวสุดา
รัตน์ บุตะเขียว สมาชิกสภาฯ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทองค่ะ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอผู้รับรองด้วยครับ 
๑. นางนวนระออง  แสวงรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
๒. นายสุวิทย์ วานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
       ขอถามท่าน สุดารัตน์ บุตะเขียว ท่านยินดีหรือไม่ครับ 
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นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
รักษาการปลัดเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ดิฉัน นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุ
ทอง ยินดีรับค่ะ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดี
กับท่าน สุดารัตน์ บุตะเขียว ให้ถือว่าท่านได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ 
ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางสาวสุดารัตน์  บุตะเขียว เป็นเลขานุการ
สภาฯ 
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

ต่อไปประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 11 (๒) ความว่า ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาล
ก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่
ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน การก าหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2564 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่าน
ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
 

นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว 
(เลขานุการสภาฯ) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
รักษาการปลัดเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ 20 (๑) 
การประชุมสามัญ และข้อ 21 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า การก าหนดจ านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละ
ปีโดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับการอนุโลม 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ จะขอก าหนดวันเรียกประชุมสามัญโดยจะ
เสนอคราวเดียวทั้ง 4 สมัย หรือก าหนดวันเรียกประชุมสามัญทีละสมัยครับ 
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ  
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นายเอี่ยม บุตรสาลี 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
รักษาการปลัดเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผม นายเอ่ียม บุตรสาลี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอให้ก าหนด
สมัยประชุมสามัญพร้อมกัน ๔ สมัย ครับ 
 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญพร้อมกัน 4 
สมัย 
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

นายณฤพล โครตภูเขียว 
(สมาชิกสภา เขต ๑) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
รักษาการปลัดเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมขอเสนอก าหนดวันเรียกประชุมสามัญ  
          สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีก าหนดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีก าหนดวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีก าหนดวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีก าหนดวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          สมัยสามัยสมัยแรกปี 2565 โดยมีก าหนดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

 

ขอรับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีก
หรือไม่ถ้าไม่มี ประธานสภาฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดวันเรียกประชุม
สมัยสามัญ  
          สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีก าหนดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีก าหนดวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีก าหนดวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีก าหนดวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         สมัยสามัยสมัยแรกปี 2565 โดยมีก าหนดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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มติที่ประชุม 
 
 
 
 
นายสมควร  มาลากอง 
ประธานสภาฯ 
 
 
นางพุธ  ผ่านค า 
(สมาชิกสภา เขต 2) 
 
นายสมควร  มาลากอง 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายอดุลย์  พิมพ์สราญ 
(สมาชิกสภา เขต 1) 
 
นายสมควร  มาลากอง 
ประธานสภาฯ 
 
 
นางนวนระออง  แสวงรัตน์ 
(สมาชิกสภา เขต 1) 
 
นายสมควร  มาลากอง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุมเป็นเอกฉันทใ์หก้ าหนดสมัยประชุม 4 สมัย 
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง   
   
ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญประจ าปี ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาเพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผู้ตรวจรายงานการประชุมครับ 
 
เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ นายอดุลย์  พิมพ์
สราญ เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุม ค่ะ 
 
ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
1.นายสุวิทย์ วานนท์                   รับรอง 
2.นางนวนระออง  แสวงรัตน์         รับรอง 
 
เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอ นายณฤพล   
โครตภูเขียว เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
1.นายเอี่ยม  บุตรสาลี                   รับรอง  
2.นายสาโรจน์  หล่าเพชร               รับรอง  
 
เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ นายสุวิทย์ วานนท์  
เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
1.นางพุธ  ผ่านค า                          รับรอง  
2.นายณฤพล  โคตรภูเขียว               รับรอง  

ครับท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ครับเชิญสอบถามได้นะครับ ถ้า 
ท่านสมาชิกไม่มีอะไรจะเสนอหรือสอบถามกระผมขอปิดประชุมครับ  
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  
 

                                      (ลงชื่อ)............................................. 
                                               (นางสาวสุดารัตน์  บุตะเขียว) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
                                              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 



14 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 

(ลงชื่อ).....................................                           (ลงชื่อ)..............................................  
                (นายณฤพล  โครตภูเขียว)                                      (นายอดุลย์  พิมพ์สราญ) 

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (ลงชื่อ)............................................  

                              (นายสุวิทย์  วานนท์)   
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 . 
ข้าพเจ้าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 256๔ แล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)........................................ ....... 
                        (นายสมควร  มาลากอง)   
              ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
 
 
 
 


