
 
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจำปี พ.ศ. 2563  
วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
***************** 

ผู้มาประชุม 
   1. นายทัด เพชรดี  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
   2. นายเกียรติชัย งามหอม รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

3. นายวีระพล  คงศรี  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
   4. นายประสงค์  ไมตรีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายอ่อนสี   ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายสุพร  สายชมพู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   7. นางสาวประยูร สายโท  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   8. นายศุภโชค วงศ์ชาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   9. นายสมชาย บุสบัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10. นายเดช   กลิ่นพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     11. นายชมภ ู ไมตรีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     12. นายสะบัน เพ็ญสะเนาะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     13. นายเสวียน อุทา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 

                              2. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อำนวยการกองคลัง 
                              3. นายรังสี  กังวาลย์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
   4. นายสมอ      บุญกัณหา นายช่างโยธาชำนาญงาน 

5. นางสาวจารุณี โคตรประทุม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
6. นางสาวดวงนภา จันทเขต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7. นางทัศนีย์  ยุวะบุตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
8. นายธราดล  อร่าม  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
9. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นางสาวปณิฐา  กำจัด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
11. นายภาณุวัฒน์  บุญส่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
12. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางสาวมะลิ   ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวีระพล คงศรี - กล่าวรายงานต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และสมาชิกสภา
เลขานุการสภาฯ  เทศบาลวันนี้เป็นการประชุม สามัญประจำปี สมัยที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
                               2563 บัดนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภา 
                               จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระพร้อมกัน และเปิดการประชุม ตามระเบียบ 
                               วาระการประชุมต่อไป 

นายทัด เพชรดี  - กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด สามัญประจำปี  
ประธานสภาฯ              สมัยที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และแจ้งระเบียบวาระการประชุม 
                               ต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวีระพล  คงศรี - 1.แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563 และเชิญท่านสมาชิก
เลขานุการสภาฯ           และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ภาคเช้าถวายพานดอกไม้สดหน้าอนุสาวรีย์ 
                               พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ และภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬา 
                               ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               - 2. แจ้งเรื่องมีโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชรอบหนองหญ้าลาดเป็นโครงการของ 
                               อำเภอกันทรลักษ์ 
นายทัด เพชรดี           - แจ้งเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก  
ประธานสภาฯ             วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2563  
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายทัด  เพชรดี  - ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสามัญประจำปี 
ประธานสภาฯ    สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับ 

สำเนารายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
                               - ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และประธานสภาฯ ได้ขอมติต่อที่ 

ประชุมให้รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี  
                              สมัยท่ี 4/2562 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่องเสนอพิจารณากำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2563 

นายทัด  เพชรดี  - กล่าวต่อที่ประชุมในการประชุมในระเบียบวาระนี้จะเป็นการพิจารณากำหนด  
ประธานสภาฯ              การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีระเบียบและข้อกฎหมายกำหนดไว้  
                               ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ 
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นายวีระพล  คงศรี  -ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                             พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม 
  -ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุม

สภาท้องถิ่น มี 2 ประเภทคือ 
    (1) การประชุมสามัญ 
  (2) การประชุมวิสามัญ 
  -ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน

เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมั ยแรก  
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ
แต่ละปีโดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

               เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง    
สมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 

 -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
  มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภา

เทศบาลครั้งแรก ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

  กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาใน
วรรคสอง หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้     
ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภา
เทศบาล 

  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ที่ประชุม -รับทราบ 

นายทัด  เพชรดี - ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณากำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2563 แล้ว และเชิญ

สมาชิกเสนอกำหนดการประชุมสามัญประจำปีและห้วงเวลาการประชุม 
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นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ - ไดเ้สนอต่อที่ประชุมให้กำหนดการประชุมตามกฎหมายที่กำหนดไว้ คือ 
สท.เขต 1 การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 กำหนดการประชุมเป็น 4 สมัย 
  สมัยท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 

ระยะเวลา 30 วัน 
  สมัยท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 

ระยะเวลา 30 วัน 
สมัยท่ี 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 
ระยะเวลา 30 วัน 
สมัยท่ี 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
ระยะเวลา 30 วัน 

นายศุภโชค วงศ์ชาลี -ผู้รับรอง คนที่ 1 
สท.เขต 1 

นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ -ผู้รับรอง คนที่ 2 
สท.เขต 1   

นายทัด  เพชรดี  - ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอการกำหนดการประชุมสามัญ
ประธานสภาฯ  ประจำปี 2563 อีกหรือไม่ 
   -ไมม่ีสมาชิกเสนอเพ่ิมเติมอีก และประธานสภาฯได้กล่าวขอมติต่อที่ประชุมว่าท่าน 
                               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เห็นควรพิจารณากำหนดการประชุมสามัญ 
                               ประจำปี 2563 ตามที่ นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์ เสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ คือพิจารณา  
                               เปน็ 4 สมัย 

สมัยท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 
ระยะเวลา 30 วัน 

  สมัยท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 
ระยะเวลา 30 วัน 
สมัยท่ี 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 
ระยะเวลา 30 วัน 
สมัยท่ี 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
ระยะเวลา 30 วัน 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดเป็น 4 สมัย (รายละเอียดตามที่เสนอ)
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายศุภโชค วงศ์ชาลี - เสนอเรื่องให้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำประปา บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 ขาดแคลน ประชาชน 
สท.เขต 1  ได้รับความเดือดร้อน 
นางสาวประยูร  สายโท - เสนอเรื่อง หมู่ที่ 7 บ้านป่าไม้ น้ำประปาขาดแคลน ระบบประปาชำรุด 
สท.เขต 1  ได้รับความเดือดร้อน 
นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ - เสนอเรื่องการแจ้งมอบที่ดิน สถานที่ก่อสร้างประปา หมู่ที่ 13 บ้านโนนม่วงใต้ 
สท.เขต 1   
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นายเสวียน  อุทา - เสนอเรื่องน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านดงก่อไม่ไหลและเรื่องมีรถบรรทุกดินวิ่งทำให้ถนน 
สท.เขต 2  ลาดยางชำรุดเสียหาย ควรช่วยดำเนินการแก้ไขด่วน 
นายสุพร สายชมพู - เสนอเรื่องไฟฟ้าสาธารณะในถนน หมู่ที่ 10 บ้านศรีเจริญ ชำรุดไม่สว่าง 
สท.เขต 1  ช่วยแก้ไขด้วย 
นางสาวประยูร  สายโท - เสนอเรื่องไฟฟ้าซุ้มประตูเข้าบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 ชำรุด ช่วยดำเนินการ 
สท.เขต 1  แก้ไขด้วย 
ที่ประชุม -รับทราบ 
นายทัด เพชรดี -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่  
ประธานสภาฯ ที่สมาชิกสภาฯ เสนอมาทุกเรื่องจะนำเสนอผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดทุกท่านที่เข้า
ร่วมประชุมและมีการประชุมครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว และกล่าวปอดการ
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
            (ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                           (นายวีระพล   คงศรี) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

(ลงชื่อ)        เกียรติชัย  งาหอม       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
             (นายเกียรติชัย งาหอม) 

(ลงชื่อ)        ประยูร  สายโท          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
            (นางสาวประยูร สายโท) 

(ลงชื่อ)        สมชาย  บุสบัน          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                   
             (นายสมชาย บุสบัน) 

(ลงชื่อ)        ชมภู  ไมตรีพันธ์         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                 
              (นายชมภู ไมตรีพันธ์) 

(ลงชื่อ)        สุพร  สายชมพู         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ                  
              (นายสุพร สายชมพู) 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่  29  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

(ลงชื่อ)      ทัด  เพชรดี        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                        (นายทัด เพชรดี) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
                              วันที ่ 29   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 


