
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 ครั้งแรก  เมื่อวันที่  6  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

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

ผู้มาประชุม 
   1. นางฉลวย  พายุพัด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   2. นายฟ้าไสว  เมืองคง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   3. นายเสรี  กลิ่นพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   4. นายเสวียน  อุทา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายพรเทพ  นิตอนิทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายประพัธพงษ์ วรวัตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   7. นางประภาพร  แสวง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     8. นายพรภิญโญ  พิมาทัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     9. นายเกรียติชัย  งาหอม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10.นายทองพูน  ทาราศร ี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     11.นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   12.นายวิชัย ป้องประดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
  1. นายปราจิต  แก้วลา  นายอำเภอกนัทรลักษ์ 
  2. นางสาวนัยนา แหล่งหล้า ท้องถิ่นอำเภอกันทรลักษ์ 
  3. นายวีระพล   คงศร ี  ปลัดเทศบาล 

4. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
5. นางฉันท์ชนก นามลี  หัวหน้าสำนักปลัด 

                              6. นางสาวจารุณี โคตรประทุม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
7. นางสาวดวงนภา จันทเขต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
9. นางทัศนีย์ ยุวะบุตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
10. นายธราดล  อร่าม  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
11. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน 
12. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางสาวมะลิ   ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  -ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
หญ้าลาด จำนวน 12 คน เมื่อวันที ่ 22 เมษายน 2564 ครบตามจำนวนที่พึงมีและประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 
ลงวันที่   23  ธันวาคม   2562  เรื่อง   การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ครั้งแรก 
  -นายวีระพล คงศรี ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้เรียนเชิญ นายปราจิต แก้วลา 
นายอำเภอกนัทรลักษ์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
ครั้งแรก พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และแจ้งให้ดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายวีระพล  คงศรี -ได้อ่านประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ       ครั้งแรกและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
หน้าที่ เลขานุการสภา แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 1  ประธานสภาท้องถิ่น รองประธาน 
ชั่วคราว    สภาท้องถิ่น และขั้นตอนการเลือกตำแหน่ง ดังกล่าวต่อทีป่ระชุมและได้เรียนเชิญ  

นายพรภิญโญ  พิมาทัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 ที่มีอายุสูงสุด ขึ้นปฏิบัติหน้าที่  
เป็น ประธานสภาชั่วคราว 

นายพรภิญโญ พมิาทัย -ได้นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่  
ประธานสภาฯชั่วคราว และสมาชิกปฏิญาณตนพร้อมกัน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

นายพรภิญโญ พิมาทัย - ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งระเบียบวาระที่ 1  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  เป็นการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยสมาชิกสภาเทศบาล  

เสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นประธานสภาเทศบาลและมีผู้รบัรองสองคน 
นายทองพูน ทาราศร ี ได้เสนอชื่อ นายเกรียติชัย งาหอม สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  เป็น ประธานสภา 
สท.เขต 2   เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
นายวิชัย ป้องประดา -ผู้รับรอง คนที่ 1 
สท.เขต 2 
นางฉลวย พายุพัด -ผู้รับรอง คนที่ 2 
สท.เขต 1 
นายพรภิญโญ พิมาทัย - ได้กล่าวสอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ว่าจะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯชั่วคราว ผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาล เพ่ิมอีกหรือไม่ 
 -ปรากฏว่าไม่มีสมาชิสภาเทศบาล เสนอชื่อเพ่ิมอีก 
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มติที่ประชุม -ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  จึงมีมติเห็นควรให้   
นายเกรียติชัย งาหอม เป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

นายพรภิญโญ พิมาทัย - ได้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายปราจิต  แก้วลา นายอำเภอ 
ประธานสภาฯ ชัว่คราว กันทรลักษ์ ลงนามแต่งตั้ง นายเกรียติชัย งาหอม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบล 
  หนองหญ้าลาด และเชิญปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ต่อไป 
นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และขอบคุณท่าน 
ประธานสภาฯ นายอำเภอกนัทรลักษ์ และผู้เข้าร่วมประชุม ที่ได้เสนอชื่อเป็นประธานสภาเทศบาล

ตำบลหนองหญ้าลาด และจะทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ดีที่สุด 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

นายเกรียติชัย งาหอม - กล่าวต่อที่ประชุมเรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
ประธานสภาฯ              และเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว แจ้งข้อระเบียบขั้นตอนกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    ให้สมาชิกสภาได้รับทราบ 

นายวีระพล  คงศรี  -ไดแ้จ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  
เลขนุการสภาฯ       แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ข้อ 11 การเลือกรองประธานสภาฯ และ พรบ.

เทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มาตรา 20  
มติที่ประชุม  -รับทราบ 

นายเกรยีติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เสนอชื่อผู้ทีส่มควร 
ประธานสภาฯ  เป็นรองประธานสภาเทศบาล และให้มีสมาชิกสภาเทศบาลรบัรอง  2  คน  

นายฟ้าไสว เมืองคง  -ได้เสนอชื่อ นายเสวียน อุทา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
สท.เขต 1  
นายวิชัย ปอ้งประดา -ผู้รับรอง คนที่ 1 
สท.เขต 2 
นายพรเทพ นิตอินทร์ -ผู้รับรอง คนที่ 2 
สท.เขต 1 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใด เสนอชื่อ ผู้ทีส่มควรเป็นรองประธานสภา 
ประธานสภาฯ  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เพิ่มอีกหรือไม ่ ปรากฏว่าไม่มี 

มติทีป่ระชุม -ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จึงมีมติที่ประชุมให ้นายเสวียน อุทา 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็น รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

นายเกรยีตชิัย งาหอม -ได้แจง้ต่อที่ประชุม เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ว่าเมื่อ 
ประธานสภาฯ มีประธานสภาฯ  และรองประธานสภาฯ แล้วให้มีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 

ตามข้อ  11  และ ข้อ  18  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  
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2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 
ผู้ทีส่มควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์ -ได้เสนอชื่อ นายวีระพล คงศรี ปลัดเทศบาล เป็น เลขานกุารสภาเทศบาล 
สท.เขต 2  
นายพรเทพ นิตอนิทร์ -ผู้รับรอง คนที่ 1 
สท.เขต 1 
นายทองพูน ทาราศรี -ผู้รับรอง คนที่ 2 
สท.เขต 2 

นายเกรยีติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ามีสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ หนองหญ้าลาด เพ่ิมอีกหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มี 

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติให้ นายวีระพล คงศรี ปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี
และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป 

นายเกรียติชัย งาหอม -เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและกำหนดเริ่มประชุมสามัญประจำปี 2564 
ประธานสภาฯ  กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปและเชิญให้เลขานุการสภาฯ

ชี้ข้อระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้องงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ 

นายวีระพล คงศรี -ไดช้ี้แจง ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
เลขานุการสภาฯ   24 และมาตรา 26  สรุปคือ ในปีหนึ่งให้มีสมัยการประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม 

สมัยแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุม 
สามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก 
ให้ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 20 และข้อ 21    

ที่ประชุม -รับทราบ 

นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์  -ไดเ้สนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและกำหนดวันเริ่มประชุมและสมัยแรก 
สท.เขต 2 ของปีถัดไป ดังนี้ 

1. กำหนดสมยัประชุมสามัญประจำปี 2564   เป็น  4  สมัย 
2. กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564  

สมัยที่  2  วันเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่   12  พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่  10   
มิถุนายน  2564  รวมระยะเวลา  30  วัน 
สมัยที่ 3 วันเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม   
2564  รวมระยะเวลา  30 วัน 
สมัยที่ 4 วันเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2564  ถึงวันที่  30  ธันวาคม  
2564   รวมระยะเวลา  30  วัน 
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3. กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถดัไป  (พ.ศ.2565)  
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่  2 มีนาคม  2565  

นายเกียรติชัย งาหอม -ไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านอ่ืนเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ปรากฏว่าไม่มี
ประธานสภาฯ  หากไม่มีผู้เสนออีก ผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่า  ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 
    หนองหญ้าลาด เห็นสมควรกำหนดการประชุมสามัญประจำปี  2564   

ตามท่ีนายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์  สท.เขต 2  เสนอหรือไม่ หากเห็นชอบโปรดยกมือ  
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ใหก้ำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2564  
    และกำหนดสมัยแรกการประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป (2565) ตามที่เสนอ 
   ดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
   5.1 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
นายเกรียติชัย งาหอม -ในระเบียบวาระนี้ได้เสนอ เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือทำกจิการ 
ประธานสภาฯ     หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในกิจการของสภา  แล้วรายงานต่อสภาตาม 
  ข้อ 103 ข้อ 104, และข้อ 109 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 -การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน  3 คน  ให้ สมาชิกเสนอชื่อ

ผู้ทีส่มควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายเสวียน อุทา - เสนอชื่อ นายพรเทพ   นิตอินทร์ สท.เขต  1   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
สท.เขต 1   การประชุม 
นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์  - ผู้รบัรองคนที ่1 
สท.เขต 2   
นายทองพูล ทาราศรี - ผู้รับรองคนท่ี 2 
สท.เขต 2   
นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ - เสนอชื่อ นายพรภิญโญ  พิมาทัย  สท.เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
สท.เขต 2  การประชุม 
นายวิชัย ปอ้งประดา - ผู้รบัรองคนที ่1 
สท.เขต 2   
นายทองพูล ทาราศรี - ผู้รับรองคนท่ี 2 
สท.เขต 2   
นายวิชัย ป้องประดา - เสนอชื่อ นายฟ้าไสว  เมืองคง สท.เขต 1  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
สท.เขต 2  การประชุม 
นายพรภิญโญ พิมาทัย - ผู้รบัรองคนที ่1 
สท.เขต 2   
นายพรเทพ นิตอินทร์ - ผู้รับรองคนท่ี 2 
สท.เขต 1   
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นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มี  
ประธานสภาฯ  

มติที่ประชม -ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 3 คน คือ 
1. นายพรเทพ  นิตอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
2. นายพรภิญโญ พิมาทัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
3. นายฟ้าไสว  เมืองคง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

นายเกรียติชัย งาหอม -ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ประชุมมาแล้ว  
ประธานสภาฯ  ครบตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก   
   และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ 
   เป็นอยา่งยิ่ง ขอนัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด สามัญประจำปี  
   สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  อีกครั้ง ขอบคุณ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
            (ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี        ผู้จดรายงานการประชุม                 
                                           (นายวีระพล   คงศรี) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

  
 
บันทึกการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด    ครั้งแรก   สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ครั้งแรก  เม่ือวันที่  6  
เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2564   
 
    ลงชื่อ                            
           (นายเกรียติชัย  งาหอม) 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
                                    วันที่  12  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 


