
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ครั้งแรก 

วันที ่๑๒  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน  อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

......................................................... ............................... 
 

ผู้มาประชุม  
๑. นายสมบัตร   สุโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๒. นายทวีป   ไชยรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นางอรทัย  กิจไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายสมพงษ์  พูสี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายอวยชัย   อยู่ไพร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นางจำปา   บัวดง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายอุ   สอนคูณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายทวี   วงศ์จำปา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายเสน  วงศ์เสนา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายอนันต์  สนิทพจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นางบุษกร  หมื่นหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๒. นายประจักษ์  หนองผา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสุวัฒน์  เบ้าจังหาร  นายอำเภอเมืองสรวง 
 ๒. นางสาวพมลพร   วินทะไชย ท้องถิ่นอำเภอเมืองสรวง 
 ๓. นางดวงตา  แก่นสา  ปลัดเทศบาล 

๔. นายปรีชา  วรรณพงศ์  รองปลัดเทศบาล 
๕. นายเปี๊ยก  เวียงฆ้อง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๖. นางสาวคมขำ  รู้เจน  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๗. นางสาวมณี  ฤทธาพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
๘. นางชวัลลักษณ์   แก่นภักดี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๙. นางสุกัญญา  เริงชัยภูมิ หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
๑๐. นายสุริยา   ผิวพรรณงาม นักจัดการงานทั่วไป 
๑๑. นางสาวขนิษฐา  ไชยรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล 
๑๒. นายคมสัน  จันโทภาส เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓. นางสาวจิรายุ  จันทร์ศิริ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
     - 
 
                                                                                             / เริ่มประชุมเวลา... 

 



-๒-       
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
(เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหินมาครบ ทุกท่านแล้ว) 
นางดวงตา  แก่นสา          - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหินมาครบกันทุกท่านแล้ว  
ปลัดเทศบาล  ขออ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ครั้งแรก 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว    ประกาศอำเภอเมืองสรวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 

ครั้งแรก ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลหนองหิน สำหรับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ ครบตามจำนวนแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
เพ่ือให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
ตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญั ติ เทศบาล           
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสองและมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติ
ราชการแทน นายอำเภอเมืองสรวง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองหิน ครั้งแรก ในวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองหิน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ประกาศ     
ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภอ
เมืองสรวง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และขอเรียน
เชิญท่านสุวัฒน์  เบ้าจั งหาร นายอำเภอเมืองสรวง จุดธูปเทียนบูชา        
พระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ครั้งแรก       
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ. 

นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายอำเภอเมืองสรวง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศเรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลหนองหิน ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งว่าตามที่ได้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน กรณีคณะกรรมการ      
การเลื อกตั้ งป ระกาศกำหนดให้ มี การ เลื อกตั้ งต ามมาตรา ๑๔ ๒             
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ .ศ . ๒๕๖๒  จำนวน ๑๒  คน เมื่ อวันที่  ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๔ นั้ น           
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๖๒          
และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ     
การเลือกตั้ง จึงประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ คน ดังนั้น จึงอาศัย 

                                                                                                     /อำนาจตามความ... 



-๓- 
อำนาจตามความมาตรา ๒๔ วรรคสอง  และมาตรา  ๒๕  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๖ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
ครั้งแรก ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล จึงได้ประกาศเรียกประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน
ทุกท่านได้ทราบ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เลือกประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ตามที่กฎหมาย
กำหนด รวมทั้งกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล โดยปลัดเทศบาล
ตำบลหนองหิน  ซึ่ งทำหน้ าที่ เป็น เลขานุการสภาเทศบาลชั่ วคราว           
จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นต่อไป โดยโครงสร้างของเทศบาลมี ๒ ส่วน คือฝ่ายนิติบัญญัติ     
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และฝ่ายบริหาร เป็น นายกเทศมนตรี  หน้าที่
โดยรวมของสภาเทศบาลตามบทบัญญัติกฎหมาย มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติต่าง ๆ รวมทั้ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมตลอดจนการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีให้เป็นไป ตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหนองหิน ทุกท่าน และท่านเป็นบุคคลที่สำคัญในท้องถิ่น เพ่ือ
ความอยู่ เย็นเป็นสุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ที่แห่งนี้ประสบแต่
ความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน ขอให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาลแห่งนี้
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ตลอดไป ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหินพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน    
ครั้งแรก ณ บัดนี้ครับ  

นางดวงตา  แก่นสา          เรียนท่านนายอำเภอเมืองสรวงที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดเทศบาล   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ข้อ ๗ ให้สมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุมากที่สุด  ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภา

เทศบาลเป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ผู้ที่มีอายุมากที่สุด ในที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองหิน คือ นายอ ุ สอนคูณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองหิน เขตเลือกตั้งที่ ๒ เกิดวันที่  -  -   ๒๔๙๓  เนื่องจากไม่มีวัน เดือน 
เกิด ให้ถือว่าเป็นเกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๓ จนถึงปัจจุบัน อายุ  ๗๑ ปี  
ขอเชิญท่านทำหน้าที่ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหินชั่วคราว          
ขอเชิญค่ะ 

นายอ ุ สอนคูณ   เรียนท่านนายอำเภอเมืองสรวงที่เคารพ ผมขอสละสิทธิ์ไม่เป็นประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เทศบาลตำบลหนองหินชั่วคราวครับ 
                                                                                             /นางดวงตา... 



      -๔- 
นางดวงตา  แก่นสา           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗ หากสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุมาก 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว    ที่สุด ไม่รับเป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  ดิฉันขอเชิญสมาชิกสภา 

เทศบาลผู้ที่มีอายุมากที่สุดรองลงมา ขอเชิญนางบุษกร หมื่นหาวงศ์  สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลหนองหิน  เขตเลือกตั้งที่  ๒ เกิดวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๙๓ 
จนถึงปัจจุบัน อายุ  ๗๑ ปี เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
ชั่วคราว  

นางบุษกร  หมื่นหาวงศ์  เรียนท่านนายอำเภอเมืองสรวงที่เคารพ ดิฉันนางบุษกร หมื่นหาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ยินดีรับเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหินชั่วคราวค่ะ 
นางบุษกร  หมื่นหาวงศ์  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหินทุกท่าน กล่าวปฏิญาณตนก่อน 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เข้ารับหน้าที่ตามข้าพเจ้าดังนี้ ข้าพเจ้า (ออกชื่อปฏิญาณตน) จะรักษาไว้

และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต
และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

 เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 สำหรับวาระนี้ประธานไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบค่ะ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
นางดวงตา  แก่นสา           เรียนประธานสภาที่เคารพ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ปลัดเทศบาล          และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ สภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   มีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล  ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอแจ้ง
รายละเอียดในขั้นตอนการเลือกประธานสภาเทศบาล วิธีเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น         
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่ เสนอ       
ไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับ
แล้วให้ประธานสภาที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น             
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน   
ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิมถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก เฉพาะผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่ ง          
ให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุม 

                                                                                                   /เชิญสมาชิก... 



-๕- 
          เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลาก

ตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตก
ลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้         
ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำ  
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน ตามจำนวนเท่ากับจำนวน       
ผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน ข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” และข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ งเพียงตำแหน่ งละหนึ่ งคนให้ถือว่าผู้นั้ น         
ได้รับเลือก 

นางบุษกร  หมื่นหาวงศ์  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหินทุกท่าน ได้รับฟังรายละเอียดและ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขั้นตอนวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้ว ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา

เทศบาลตำบลหนองหิน เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควร   
ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่ เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น ขอเชิญค่ะ 

นางอรทัย  กิจไพศาล กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางอรทัย กิจไพศาล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๑   ขอเสนอ  นายสมพงษ์   พูสี                 

เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
นางบุษกร  หมื่นหาวงศ์  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  
นายประจักษ์ หนองผา กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายประจักษ์ หนองผา สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เทศบาลตำบล เขต ๒ ขอรับรองครับ 
นายอนันต์  สนิทพจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต์  สนิทพจน์  สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สภาเทศบาลตำบล เขต ๒ ขอรับรองครับ 
นายเสน  วงศ์เสนา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายเสน  วงศ์เสนา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๒  ขอเสนอ นายทวี  วงศ์จำปา 

เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
นางบุษกร  หมื่นหาวงศ์  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
นางจำปา  บัวดง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางจำปา  บัวดง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑         สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต ๑  ขอรับรองค่ะ 
นายทวีป  ไชยรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายทวีป  ไชยรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต ๑ ขอรับรองครับ 
                                                                                                  /นางบุษกร... 



-๖- 
นางบุษกร  หมื่นหาวงศ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว (..ไม่มี..) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดเสนออีกต่อไป

จะเป็นการลงคะแนนเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน                                                                                              
นางดวงตา  แก่นสา           เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขออนุญาตเพ่ิมเติมรายละเอียด 
ปลัดเทศบาล   การออกเสียงลงคะแนนให้สมาชิกสภาเทศบาลลงคะแนนเลือก จากผู้ที ่
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว    ถูกเสนอ ชื่อโดยวิธีเขียนชื่อตัว - ชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ ให้ประธานที่ประชุม 

เรียกชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามลำดับอักษร รับแผ่นกระดาษและซอง   
จากเจ้าหน้าที่ เพ่ือเขียนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของผู้ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  
ลงในซองนำซองใส่ด้วยตนเอง ลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
และขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาเทศบาล      
ไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนเป็นลำดับต่อไป 

นางบุษกร  หมื่นหาวงศ์  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวอ่านชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาลำดับ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ตัวอักษร ขอเชิญค่ะ  
นางดวงตา  แก่นสา           เรียนประธานสภาที่เคารพ ในลำดับต่อไปขอเชิญ ๑.นางจำปา บัวดง 
ปลัดเทศบาล   ๒. นายทวีป  ไชยรัตน์ ๓. นายสมบัตร  สุโพธิ์ ๔. นายสมพงษ์  พูสี 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว    ๕. นางอรทัย  กิจไพศาล ๖. นายอวยชัย  อยู่ไพร ๗. นายทวี วงศ์จำปา 
    ๘.นางบุษกร หมื่นหาวงศ์ ๙. นายประจักษ์ หนองผา ๑๐.นายเสน วงศ์เสนา 
    ๑๑. นายอุ  สอนคูณ ๑๒. นายอนันต์  สนิทพจน์  
นางบุษกร  หมื่นหาวงศ์  ขอเชิญผู้ช่วยตรวจนับคะแนนในการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หนองหิน มีดังนี้ ๑. นายเสน  วงศ์เสนา ๒. นายทวีป  ไชยรัตน์  

๓. นายอวยชัย อยู่ไพร ๔. นางจำปา  บัวดง 
นางบุษกร  หมื่นหาวงศ์  ขอประกาศผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ๑. นายสมพงษ์  พูสี    ได้  ๗  คะแนน 
  ๒. นายทวี  วงศ์จำปา  ได้  ๕  คะแนน 
  ผู้ได้คะแนนสูงสุดคือ นายสมพงษ์  พูสี ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล 
  ตำบลหนองหิน 
ทีป่ระชุม            มีมติให้นายสมพงษ์ พูสี เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน   
    (พักการประชุม ๑๐ นาที ) 

นายอำเภอเมืองสรวง ลงนามแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
เริ่มประชุมต่อ 
นางดวงตา  แก่นสา  คำสั่งอำเภอเมืองสรวง ที่   ๒๗๕  / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภา 
ปลัดเทศบาล                เทศบาลตำบลหนองหิน ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ได้มีมติในการ 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว    ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ครั้งแรกในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ให้ นายสมพงษ์  พูสี  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ฉะนั้น 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล       
พ.ศ.๒๔๙๖และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

                                                                                                    /ว่าด้วยข้อบังคับ... 



-๗- 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จึงแต่งตั้งให้ นายสมพงษ์   พูสี  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน  
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ลงนาม นายสุวัฒน์  
เบ้าจังหาร นายอำเภอเมืองสรวง ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการ     
จังหวัดร้อยเอ็ด และต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ ขอเชิญค่ะ 

นายสมพงษ์  พูสี   ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ที่ให้ความไว้วางใจให้เข้ามา 
ประธานสภาเทศบาล  ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ในครั้งนี้นะครับ  

ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
 ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวได้อธิบายขั้นตอนการเลือก         

รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ให้ที่ประชุมได้ทราบขอเชิญครับ 
นางดวงตา  แก่นสา           เรียนประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
ปลัดเทศบาล   การประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ ไขเพ่ิมเติม การเลือก          
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว    รองประธานสภาเทศบาล ก็ดำเนินการเช่นเดียวกับ เลือกประธานสภา 
    เทศบาล ค่ะ 
นายสมพงษ์  พูสี   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ได้เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควร 
ประธานสภาเทศบาล  ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ขอเชิญครับ 
นายประจักษ์  หนองผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประจักษ์ หนองผา สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  สภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๒ ขอเสนอ  นายสมบัตร  สุ โพธิ์           

เป็นรองประธานภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
นายสมพงษ์  พูสี   ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางอรทัย  กิจไพศาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางอรทัย กิจไพศาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต ๑ ขอรับรองค่ะ 
นายอนันต์  สนิทพจน์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต์  สนิทพจน์  สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สภาเทศบาลตำบล เขต ๒ ขอรับรองครับ 
นางบุษกร  หมื่นหาวงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉนันางบุษกร หมื่นหาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๒ ขอเสนอ  นายเสน  วงศ์เสนา 

เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
นายสมพงษ์  พูสี   ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางจำปา  บัวดง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางจำปา  บัวดง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑         สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต ๑ ขอรับรองค่ะ 
นายทวี  วงศ์จำปา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายทวี  วงศ์จำปา   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต ๒ ขอรับรองครับ 



-๘- 
นายสมพงษ์  พูสี   มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล (..ไม่มี ..) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดเสนออีก       

ต่อไปจะเป็นการลงคะแนนเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
นางดวงตา  แก่นสา           เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขออนุญาตเพิ่มเติมรายละเอียดการเลือก 
ปลัดเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล ดำเนินการเลือกเช่น เดียวกับการเลือก  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ประธานสภาเทศบาล การลงคะแนนเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาลลงคะแนน 

เลือกจากผู้ที่ถูกเสนอ ชื่อโดยวิธีเขียนชื่อตัว - ชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ                                                           
ให้ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามลำดับ อักษร           
รับแผ่นกระดาษและซอง จากเจ้าหน้าที่ เพื่อเขียนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของผู้ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ ลงในซองนำซองใส่ด้วยตนเอง ลงในหีบที่จัดไว้ต่อ
หน้าประธานที่ประชุม และขอให้ท่านประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนเป็นลำดับต่อไป 

นายสมพงษ์ พูสี   มอบเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว อ่านชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล  หนองหิน  
นางดวงตา  แก่นสา           เรียนประธานสภาที่เคารพ ขอเชิญผู้ช่วยตรวจนับคะแนนในการเลือก 
ปลัดเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน มีดังนี้ ๑. นางอรทัย  กิจไพศาล 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ๒. นายทวีป  ไชยรัตน์ ๓. นายอวยชัย อยู่ไพร  ๔. นางจำปา  บัวดง 
นายสมพงษ์  พูสี   ขอประกาศผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน  
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายเสน  วงศ์เสนา    ได้  ๖  คะแนน 
  ๒. นายสมบัตร  สุโพธิ์ ได้  ๖  คะแนน 

 ผล ป รากฏ ว่ าค ะแ น น เท่ ากั น  ดั งนั้ น ให้ เลื อ ก ให ม่ โด ย ใช้ วิ ธี เดิ ม               
มอบให้เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว อ่านชื่อตามลำดับอักษร 

นายสมพงษ์  พูสี   ขอประกาศผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน  
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายเสน  วงศ์เสนา    ได้  ๗  คะแนน 
  ๒. นายสมบัตร  สุโพธิ์ ได้  ๕  คะแนน 

ผู้ได้คะแนนสูงสุดคือ นายเสน  วงศ์เสนา ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
เทศบาลตำบลหนองหิน 

ทีป่ระชุม            มีมติให้นายเสน  วงศ์เสนา เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน   
นายสมพงษ์  พูสี   ให้เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล      
นางดวงตา  แก่นสา           เรียนประธานสภาที่เคารพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
ปลัดเทศบาล   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๑  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ให้ประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 
                                                /เริ่มประชุมต่อ... 
 
 



-๙- 
เริ่มประชุมต่อ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหิน 
นายสมพงษ์  พูสี   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวได้อธิบายขั้นตอนการเลือก 
ประธานสภาเทศบาล          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ให้ที่ประชุมได้ทราบขอเชิญครับ 
นางดวงตา  แก่นสา           เรียนประธานสภาที่เคารพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
ปลัดเทศบาล   การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม การเลือก
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เลขานุการประธานสภาเทศบาล ก็ดำเนินการเช่นเดียวกับ การเลือก 
    ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ                                                                                                   
นายสมพงษ์  พูสี   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ได้เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควร 
ประธานสภาเทศบาล  ให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ขอเชิญครับ 
นายสมบัตร  สุโพธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบัตร  สุโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๑ ขอเสนอ  นางดวงตา  แก่นสา 

ปลัด เทศบาลตำบลหนองหิน  เป็ น เลขานุ การสภ าเทศบาลตำบล          
หนองหิน ครับ 

นายสมพงษ์  พูสี ขอผู้รับรอง  ๒  ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมบัตร  สุโพธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายอวยชัย  อยู่ไพร  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต ๑ ขอรับรองครับ 
นายทวี  วงศ์จำปา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทวี  วงศ์จำปา  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต ๒ ขอรับรองครับ  
นายสมพงษ์  พูสี มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล (..ไม่มี . .) เป็น อันว่ามีผู้ ถูก เสนอ มี  ๑  ท่ าน  คือนางดวงตา แก่นสา 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน นะครับ 
นางดวงตา  แก่นสา           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ         

ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ งเพียงตำแหน่งละหนึ่ งคน ให้ถือว่าผู้นั้น       
ได้รับเลือก 

ที่ประชุม มีมติให้ นางดวงตา  แก่นสา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน         
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหิน  

ระเบียบวาระท่ี ๕ การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงาน      
การประชุม) 

นายสมพงษ์  พูสี การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล               การประชุม)  ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น  มี ๒ ประเภท คือ ๑. คณะกรรมสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภา 

                                                                                                          /ท้องถิ่น... 



-๑๐- 
ท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกินเจ็ดคน ๒. คณะกรรมการวิสามัญ  
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   

นางดวงตา  แก่นสา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามระเบียบไม่น้อยกว่าสามและไม่เกิน 
เลขานุการสภาเทศบาล เจ็ดคน ถ้าเสนอขอให้มีผู้รับรองด้วยค่ะ 
นายสมพงษ์  พูสี การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล               การประชุม)  ไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมขอเสนอให้มี ๖ คน มีท่าน

ใดมีความคิดเห็นต่างหรือไม่ขอเชิญครับ (..ไม่มี..)  
ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลหนองหิน มีมติให้กำหนด ๖ คน 
นายสมพงษ์  พูสี ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เสนอชื่อได้ขอเชิญครับ 
ประธานภาเทศบาล 
นายเสน  วงศ์เสนา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายเสน  วงศ์เสนา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิ กสภ าเทศบาลตำบลหนองหิ น  เขต  ๒  ขอ เสนอชื่ อบุ คคล              

เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 
ดังนี้ 

 ๑. นายประจักษ์  หนองผา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๒ 
 ๒. นายอนันต์  สนิทพจน์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๒ 
 ๓. นายทวี  วงศ์จำปา    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๒ 
 ๔. นายทวีป  ไชยรัตน์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๑ 
 ๕. นางจำปา  บัวดง    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๑ 
 ๖. นางอรทัย  กิจไพศาล    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๑ 
นายสมพงษ์  พูสี   ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายสมบัตร  สุโพธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมบัตร สุโพธิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต ๑ ขอรับรองครับ 
นายทวี  วงศ์จำปา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทวี  วงศ์จำปา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒        สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต ๒ ขอรับรองครับ 
นายสมพงษ์  พูสี มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล (..ไม่มี..) ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน   

ท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิ น        
ทั้ง ๖ คน เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น(คณะกรรมการตรวจรายงาน    
การประชุม) โปรดยกมือครับ                                                                                                  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยจำนวน ๑๒ เสียง เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

 มีดังนี้  
                                                                                                    /๑.นายประจักษ์... 
 



     -๑๑- 
๑. นายประจักษ์  หนองผา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๒ 

 ๒. นายอนันต์  สนิทพจน์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๒ 
 ๓. นายทวี  วงศ์จำปา    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๒ 
 ๔. นายทวีป  ไชยรัตน์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๑ 
 ๕. นางจำปา  บัวดง    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๑ 
 ๖. นางอรทัย  กิจไพศาล    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๑ 
นางดวงตา  แก่นสา เรียนประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๐๙ 

วรรคแรก ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ ง ๆ เลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ หมายความ
ว่าให้คัดเลือกกันเองในคณะนั้น ๆ ว่าท่านใดจะเป็นประธานคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น และเลขานุการคณะกรรมการสภาท้องถิ่นถิ่น ค่ะ 

นายสมพงษ์  พูสี ขอเชิญคณะกรรมการสภาท้องถิ่น(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 
ประธานสภาเทศบาล          ได้พิจารณาคัดเลือกกันเอง ว่าท่านใดจะเป็นประธานคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นและเลขานุการคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ขอเชิญครับ 
นายประจักษ์  หนองผา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจักษ ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒         หนองผา ขอเสนอ นางอรทัย กิจไพศาล เป็นประธานกรรมการสภาท้องถิ่น 

และนางจำปา  บัวดง เป็น เลขานุการคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ครับ                                                                                                   
นายสมพงษ์  พูสี มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล (..ไม่มี..) เป็นอันว่า นางอรทัย กิจไพศาล เป็นประธานกรรมการสภาท้องถิ่น 

และนางจำปา  บัวดง เป็น เลขานุการคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสมพงษ์  พูสี คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล 
ประธานสภาเทศบาล ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
นางดวงตา  แก่นสา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามระเบียบไม่น้อยกว่าสามและไม่เกิน 
เลขานุการสภาเทศบาล เจ็ ด คน  ใน การแต่ งตั้ ง คณ ะกรรมการวิ ส ามัญ ของสภ าเท ศบาล 

นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้ เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
จำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด ในหัวข้อนี้รอนายกเทศมนตรีเสนอด้วยค่ะ 

ที่ประชุม   รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี ๖  ๖.๑ กำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ 
    ๖.๒ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 

     ของปี ๒๕๖๕ 
นายสมพงษ์  พูสี ๖.๑ กำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ในระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหินได้อธิบายรายละเอียด      

ของการกำหนดสมัยประชุมให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ  
                                                                                               /นางดวงตา... 



- ๑๒- 
นางดวงตา  แก่นสา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาเทศบาล ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๒๐ 

การป ระชุ ม สภ าท้ อ งถิ่ น  มี  ๒  ป ระ เภ ท  (๑ ) ก ารป ระชุ ม ส ามั ญ                
(๒) การประชุมวิสามัญ ในส่วนของการกำหนดจำนวนสมัยประชุม        
สมัยประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีนั้น
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน และให้กำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน           
เมื่ อสภาท้ องถิ่นมีมติ แล้ วให้ ประธานสภาท้ องถิ่นทำเป็ นประกาศ          
ของสภาท้องถิ่นและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติม ตามมาตรา ๒๔ ได้กำหนดให้มีจำนวนสมัยประชุมได้ปีละ ๔ สมัย 
มาตรา๒๔ วรรคสี่ ได้บัญญัติให้สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุมสามัญ     
ได้มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  แต่กรณีจำเป็นสามารถขยายเวลาได้ โดยต้อง
ได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ ว่ า ราชการจั งห วั ด  (๒ ) การป ระชุ ม วิ ส ามัญ             
เป็นการประชุมนอกสมัยประชุมสามัญ โดยมีความจำเป็นของการประชุม
เพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา ๒๖ ได้บัญญัติให้ ประธานสภา
เทศบาล นายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่ต่ำกว่า    
ครึ่ งหนึ่ งสามารถยื่นคำร้องขอเปิดประชุมจากผู้ ว่าราชการจังหวัด                    
และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมวิสามัญ และสมัยประชุมมีกำหนด
ไม่เกิน ๑๕ วัน หากต้องการขยายวันประชุมจะต้องได้รับความเห็นชอบ   
จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 

นายสมพงษ์  พูสี ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล       ตำบลหนองหินได้รับทราบแล้วนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล    

หนองหิน เสนอในที่ประชุมกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ 
ขอเชิญครับ 

นางอรทัย  กิจไพศาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางอรทัย กิจไพศาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๑ ขอเสนอการกำหนดการประชุม

สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ไว้ ๔ สมัยดังนี้ 
   สมัยแรก ระหว่างวันที่  ๑  -  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔   มีกำหนด  ๓๐  วัน  
   สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่  ๑  -  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔    มีกำหนด  ๓๐  วัน  

สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๑  -  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔     มีกำหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่  ๑  -  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔    มีกำหนด  ๓๐  วัน  
ก็มีแค่นี้ค่ะ                                                   

นายสมพงษ์  พูสี มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือ 
ประธานสภาเทศบาล       แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ (..ไม่มี..) ถ้าไม่มีสมาชิก 
                                                                                                    /สภาเทศบาล... 



-๑๓- 
สภาเทศบาลตำบลหนองหินเสนออีก ต่อไปผมจะหามติที่ประชุม  

            ในการกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองหิน ท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุม
สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ไว้ ๔ สมัย ดังนี้ 
สมัยแรก ระหว่างวันที่  ๑  -  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔   มีกำหนด  ๓๐  วัน  

   สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่  ๑  -  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔    มีกำหนด  ๓๐  วัน  
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๑  -  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔     มีกำหนด  ๓๐  วัน 
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่  ๑  -  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔    มีกำหนด  ๓๐  วัน  
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม          - มีมติเห็นชอบ ด้วยเสียงจำนวน ๑๒  เสียง ในการกำหนดสมัยประชุม 
                                       สามัญประจำปี ๒๕๖๔  
นายสมพงษ์  พูสี                 - สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบด้วย 
ประธานสภาเทศบาล               โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่เห็นชอบด้วยจำนวน - เสียง 
นายสมพงษ์  พูสี   ๖.๒ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 
ประธานสภาเทศบาล ของปี  ๒๕๖๕  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ได้ เสนอ          

ในที่ประชุม ขอเชิญครับ                                                         
นางจำปา  บัวดง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางจำปา บัวดง  สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑         สภาเทศบาลตำบลหนองหิน เขต ๑ ขอเสนอการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัย

ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้ 
   สมัยแรก ระหว่างวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 
      มีกำหนด  ๓๐  วัน ก็มีแค่นี้ค่ะ 

นายสมพงษ์  พูสี มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือ 
ประธานสภาเทศบาล       แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ (..ไม่มี..) ถ้าไม่มีสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลหนองหิน เสนออีก ต่อไปผมจะหามติที่ ประชุม            
ในการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 
๒๕๖๕ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบ
ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้ 

   สมัยแรก ระหว่างวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 
มีกำหนด  ๓๐  วัน โปรดยกมือครับ        

ที่ประชุม          - มีมติเห็นชอบ ด้วยเสียงจำนวน ๑๐  เสียง ในการกำหนดสมัยประชุม 
    สามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๕ 
นายสมพงษ ์ พูสี                  - สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบด้วย 
ประธานสภาเทศบาล               ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๕ 

โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่เห็นชอบด้วยจำนวน – เสียง 
                                       (งดออกเสียง ๒ เสียง)       



                                                           -๑๔-                              
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสมพงษ์  พูสี มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะแจ้งให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหินได้รับทราบหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นางดวงตา  แก่นสา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
เลขานุการสภาเทศบาล หนองหินได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เกี่ยวกับการ

เลือกตั้ งนายกเทมนตรีตำบลหนองหิน จะประกาศให้มีการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ก็ขอแจ้งให้ทราบ ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมพงษ์  พูสี มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหิน ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะแจ้งให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหินได้รับทราบหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 (..ไม่มี..) ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหินทุกท่าน 

ทั้งที่ให้ความไว้วางใจ และความเห็นต่างคือวิถีของประชาธิปไตยให้เราหัน
มาช่วยกันพัฒนาให้มีความสุข ให้เรามาทำงานเหมือนพ่ีน้อง ดูแลทุกข์สุข
ของพ่ีน้องประชาชน ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกเทศบาลตำบลหนองหิน       
ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองหิน ที่ได้เสียสละ
เวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะครับ  ขอปิดการประชุม  

 

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 

 

                                               ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                          (นายสุริยา  ผิวพรรณงาม) 
                                                       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 

                                               ลงชื่อ            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางดวงตา  แก่นสา) 

                                                      เลขานุการสภาเทศบาลหนองหิน 


