บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ.2555
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
............................................................
ผู้เข้าประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ - สกุล
นายสมชาย นาคใหม่
นายประยงค์ ชูพรม
นายปรีดี หมู่สะแก
นายชะลอ พาขุนทด
นายสันติ โพธิ์วัด
นางประนอม บรรจงปรุ
นายทวี ปรุ๋ยกระโทก
นายจาลอง งีเกาะ
นายนิ่ม ศอกจะบก
นายสิทธิโชค พลดอน
ร้อยตรีแสวง กล่าเสถียร
นายกอง กล้ากระโทก

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายณัชวันก์ จัลภาชน์ เตชะเสน
2. นายสิทธิศักดิ์ พรหมพิทยายุทธ
3. นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์
5. นายคนึง วีระชัย
6. นายกิตติ
ปอบอ
7.นางจรัมพร มลโมลี
8.นางวรางคณา กล่าเสถียร
9.นายวิชัย
แสงรัตนชัย
10.นายคมนา อรรถวิทยากุล
11.นางสุกัญญา แพงศรี
12.นายชูยศ ศรีวรขันธ์

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2

ลายมือชือ่
สมชาย นาคใหม่
ประยงค์ ชูพรม
ปรีดี หมู่สะแก
ชะลอ พาขุนทด
สันติ โพธิ์วัด
ประนอม บรรจงปรุ
ทวี ปรุ๋ยกระโทก
จาลอง งีเกาะ
นิ่ม ศอกจะบก
สิทธิโชค พลดอน
แสวง กล่าเสถียร
กอง กล้ากระโทก

ตาแหน่ง ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอาเภอเมืองนครราชสีมา
ตาแหน่ง ท้องถิ่นอาเภอเมืองนครราชสีมา
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สวนสัตว์นครราชสีมา
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง

13.นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง
14.จ.อ.ธณัช สังข์แก้ว
15.น.ส.จิรนันท์ วิเศษอุตร
16.นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง
17.นายสุริยงค์ ยืนยง
18.นางพัชรินทร์ พ่วงช่วง
19.นายจักรพันธ์ ดวงเลขา
20.นางสาราญ คาระกาย
21.นางเดือนรุ่ง นาฏนฤทธิ์
22.นางวิภารัตน์ ตอมพุทรา
23.นางสาวศิริลักษณ์ เชิดชูโชคสุข
24.นางพัสวี ศรีหนองโคตร
25.นางสาววาทีนี ชาทองยศ
26.นางสาวภัสสกุญช์ ใจแก้ว
27.นางวิไลวรรณ เลิศอมรวณิช
28.นายธวัช ชูพรม
29.นางวัฒนา โปร่งกลาง
30.นางอัจฉรา เหมุทัย
31.นางสาวเฉลิมศรี พลูทวี
32.นางศรุตา กวางทอง
33.นายสมพงษ์ พรดอน
34.นายมณฑล เพิ่มพูน
35.นายมงคล ทิพย์พันดุง
36.นายธีระ กองทอง
37.นายอุทิศ บรรจงปรุ
38.นางอารีรัตน์ ไชยเกล้า
39.นายไพโรจน์ แปะกระโทก
40.นายวิเชียร คะเชนทร์ชาติ
41.นายประทีป มั่งมี
42.นายบุญชอบ พวงมาลี
43.นายสมพล บรรจงปรุ
44.นายประสาน พรมดอน
45.นายสมนึก กล้ากระโทก

ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร รก.แทนหัวหน้าสานักปลัด
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล รก.แทนหัวหน้ากองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา รก.แทนหัวหน้ากองการศึกษาฯ
ตาแหน่ง นิติกร
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ตาแหน่ง นายช่างโยธา
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้า
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ง กานันตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้านหมูท่ ี่ 1
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 2
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้านหมูท่ ี่ 4
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้านหมูท่ ี่ 5
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 6
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 1
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 1
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 2
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 2
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 3
ตาแหน่ง สารวัตรกานัน
ตาแหน่ง สารวัตรกานัน

46.นางกัญญารัตน์ คล้ายกระโทก
47.นายอนัน ราชคฤห์
48.นายสมโชค บรรจงปรุ
49.นางสายพิน พึ่งดอน
50. นางภาวิณี ทองบุราณ
51. นางเรณู ปุระ
52.นางวาสินี เลิศกิ่ง
53.นางวงเดือน ใคร่กระโทก
54.น.ส.ชานาญ ศอกจะบก
55.นางสมจิตร บรรจงปรุ
56.นางนิสากร สงนอก
57.นายสุวรรณ ญาติดอน
58.นายสวัสดิ์ วรรณุรักษ์
59.นายสวัสดิ์ วรรณุรักษ์
60.นายสุวัฒน์ แซ่เลี้ยง
61.นางจานงค์ ทิพย์พันดุง
62.นางสารวย พึ่งพวก
63.นางเพลินพิศ กองทอง
64.นายสมโภช ผิวผอง
65.นายอาพัน ทิพย์พันดุง

ตาแหน่ง แพทย์ตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 4
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 5
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 5
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 6
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 6
ตาแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 1
ตาแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2
ตาแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 3
ตาแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 4
ตาแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 5
ตาแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ประธานประชาคมหมูท่ ี่ 3
ตาแหน่ง ประธานประชาคมหมูท่ ี่ 4
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มสตรี หมู่ 2
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มสตรี หมู่ 3
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มสตรี หมู่ 4
ตาแหน่ง ตัวแทนเกษตรหมู่บ้าน
ตาแหน่ง เกษตรหมู่บ้าน หมู่ 2

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.
- นายคมนา อรรถวิทยากุล ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล เลขานุการสภาเทศบาลตาบล
ไชยมงคลชั่วคราว เชิญ นายณัชวันก์ จัลภาชน์ เตชะเสน ปลัดอาเภอ(เจ้าพนักงาน
ปกครองชานาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอาเภอเมืองนครราชสีมา ประธาน
ในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- นายคมนา อรรถวิทยากุล ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล เลขานุการสภาเทศบาลตาบล
ไชยมงคลชั่วคราว อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล ครั้งแรก
แล้วเชิญนายณัชวันก์ จัลภาชน์ เตชะเสน ปลัดอาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชานาญ
การพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอาเภอเมืองนครราชสีมา ประธานในพิธี กล่าวเปิด
ประชุม พร้อมให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน
(ประกาศอาเภอเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล ครั้งแรก ลง
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2555 / ประกอบคาสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3157 /

-

-

-

2555 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2555 มอบอานาจให้นายอาเภอปฏิบัติราชการ
แทนในการกาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมเทศบาลครั้งแรก)
นายณัชวันก์ จัลภาชน์ เตชะเสน ปลัดอาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
รักษาราชการแทนนายอาเภอเมืองนครราชสีมา ประธานในพิธี กล่าวเปิดประชุม
นายคมนา อรรถวิทยากุล ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล เลขานุการสภาเทศบาลตาบล
ไชยมงคลชั่วคราว เชิญนายณัชวันก์ จัลภาชน์ เตชะเสน ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครองชานาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอาเภอเมืองนครราชสีมา ประธานใน
พิธี ประดับเครื่องหมาย เพื่อเป็นเกียรติให้แก่นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล และ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลทั้ง 12 คน
นายคมนา อรรถวิทยากุล ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล เลขานุการสภาเทศบาลตาบล
ไชยมงคลชั่วคราว เชิญนายสิทธิโชค พลดอน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
เขต 2 ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม ซึ่งอยู่ในที่ประชุม เป็นประธานสภาเทศบาล
ตาบลไชยมงคลชั่วคราว ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2554)) ข้อ 7
นายสิ ท ธิ โ ชค พลดอน สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลไชยมงคล เขต 2 ประธานสภา
เทศบาลตาบลไชยมงคลชั่วคราว ขึ้นปฏิบัติหน้าที่แล้วเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ไชยมงคล ลุกขึน้ ยืนพร้อมกล่าวนาสมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลปฏิญาณตนว่า
“ ข้าพเจ้า..............(ระบุชื่อของตน)................../ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชย
มงคล จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม / ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / จะซื่อสัตย์
สุจริตและปฏิบัติหน้าที่ / เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ” แล้วจึงประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว) เชิญนายคมนา อรรถวิทยากุล ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลไชยมงคลชั่วคราวชี้แจง
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ระเบียบวาระที่ 1 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8 ข้อ 9 และ ข้อ 10
ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิก สภาท้องถิ่ นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เ ป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่น ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้
ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูง สุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากั น

หลายคนให้เ ลือกใหม่เ ฉพาะ ผู้ที่ไ ด้คะแนนสูงสุดนั้นโดยวิธีเ ดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจับสลากเฉพาะผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ข้อ 8 (วรรคสาม) ให้ประธานที่ประชุ มเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน
ช่วยตรวจนับคะแนน
ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตาม
ข้อ 6 ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัด...ดาเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อมีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
แล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับ แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป
ข้อ 10 ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(2)สาหรับเทศบาล เมื่อผู้วา่ ราชการจังหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
(คาสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3157 / 2555 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2555
มอบอานาจให้นายอาเภอปฏิบัติราชการแทนในการกาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา
ประชุมเทศบาลครั้งแรก)
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว) สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลท่านใดจะเสนอชื่อ ผู้ดารงตาแหน่งประธานสภา
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ร.ต.แสวง กล่าเสถียร เสนอชื่อนายสมชาย นาคใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล เขต 1 เป็น
ส.ท. เขต 2
ประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
ผูร้ ับรอง
1. นายทวี ปรุ๋ยกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล เขต 2
2. นายประยงค์ ชูพรม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล เขต 1
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว) มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลจะเสนอผูใ้ ดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลไชยมงคลทุกท่านยกมือมือเพื่อลงมติ
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายสมชาย นาคใหม่ เป็นประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
(พักการประชุม 10 นาที เพื่อดาเนินการแต่งตั้งตามกฎหมาย)
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว) ขอเชิ ญ นายคมนา อรรถวิ ท ยากุ ล ปลั ด เทศบาลต าบลไชยมงคล เลขานุ ก ารสภา
เทศบาลตาบลไชยมงคลชั่วคราวอ่านประกาศแต่งตั้ง ประธานสภาเทศบาลตาบล
ไชยมงคล
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) อ่านประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
ประธานสภาฯ(ชั่วคราว) ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเลือก
ประธานสภาเทศบาลต าบลไชยมงคลเป็น ไปด้ วยความเรี ย บร้ อย ต่ อ ไปเชิ ญ นาย
สมชาย นาคใหม่ประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล ทุกท่านที่ให้เกียรติเลือกกระผมเป็น
ประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล

ระเบียบวาระที่2
ประธานสภา ฯ

เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
เชิญนายคมนา อรรถวิทยากุล ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลไชยมงคลชั่วคราวชี้แจง
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 8 ข้อ 12
ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลท่านใดจะเสนอชื่อผู้ดารงตาแหน่งรองประธานสภา
เทศบาลตาบลไชยมงคล
นางประนอม บรรจงปรุ เสนอชื่อนายทวี ปรุ๋ยกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล เขต 2 เป็น
ส.ท. เขต 1
รองประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
ผูร้ ับรอง
1. นายนิ่ม ศอกจะบก สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล เขต 2
2. นายจาลอง งีเกาะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล เขต 2
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลจะเสนอผูใ้ ดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลไชยมงคลทุกท่านยกมือมือเพื่อลงมติ
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายทวี ปรุ๋ยกระโทก เป็นรองประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
ประธานสภา ฯ เชิญนายคมนา อรรถวิทยากุล ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลไชยมงคลชั่วคราวชี้แจง
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติม(ถึงฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ข้อ 13 วิ ธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
ให้นาความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลท่านใดจะเสนอชื่อผู้ดารงตาแหน่งเลขานุการสภา
เทศบาลตาบลไชยมงคล
นายปรีดี หมู่สะแก เสนอชื่อนายคมนา อรรถวิทยากุล ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล เป็น
ส.ท. เขต 1
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
ผูร้ ับรอง
1. นายชลอ พาขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล เขต 1
2. นายสันติ โพธิ์วัด
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล เขต 1
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลจะเสนอผูใ้ ดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลไชยมงคลทุกท่านยกมือมือเพื่อลงมติ
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายนายคมนา อรรถวิทยากุล เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลไชยมงคล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลสมัยสามัญ
ประธานสภา ฯ
เชิญนายคมนา อรรถวิทยากุล ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลไชยมงคลชีแ้ จง
เลขานุการสภาฯ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
(2)สาหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ ประจาปีแต่ละ
สมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลท่านใดจะเสนอห้วงสมัยประชุมสามัญประจาปี
พ.ศ.2556 และสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2557
นายปรีดี หมู่สะแก ผมขอเสนอ ห้วงสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2556 และสมัยสามัญสมัยแรก
ส.ท. เขต 1
ของปี พ.ศ.2557 ดังนี้
สมัยสามัญสมัยแรก
- วันเริ่มสมัยประชุม เดือน มกราคม
- จานวนวันประชุม วันที่ 2-31 มกราคม 2556
สมัยสามัญสมัยที่สอง
- วันเริ่มสมัยประชุม เดือน มิถุนายน
- จานวนวันประชุม วันที่ 1-30 มิถุนายน 2556
สมัยสามัญสมัยที่สาม
- วันเริ่มสมัยประชุม เดือน สิงหาคม
- จานวนวันประชุม วันที่ 1-30 สิงหาคม 2556
สมัยสามัญสมัยที่สี่
- วันเริ่มสมัยประชุม เดือน พฤศจิกายน
- จานวนวันประชุม วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556
สมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2557 - วันเริ่มสมัยประชุม เดือน กุมภาพันธ์
- จานวนวันประชุมวันที่ 1 ก.พ.-2 มี.ค. 2557
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลจะเสนอห้วงสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.
2556 และสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2557 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลไชยมงคลทุกท่านยกมือมือเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานในพิธี
ปิดประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์
ขอขอบคุ ณสมาชิก สภาเทศบาลตาบลไชยมงคล ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุม ต่อไปเรียนเชิญ นายณัชวันก์ จัลภาชน์ เตชะเสน ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครองชานาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอาเภอเมืองนครราชสีมา ประธาน
ในพิธี กล่าวปิดประชุม
กล่าวปิดประชุม
เวลา 15.00 น.
คมนา อรรถวิทยากุล ผูบ้ ันทึกรายงานฯ
( นายคมนา อรรถวิทยากุล )
เลขานุการสภาฯ

สมชาย นาคใหม่
ผูต้ รวจรายงานฯ
(นายสมชาย นาคใหม่)
ประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล

