


~ 1 ~ 
 

 
บันทึกรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

ครั้งแรก 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหงส์หิน 

ส านักงานเทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
วันพฤหัสบดี ที่  6  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 

............................................................................... ..................... 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวแววตา สักลอ สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต ๑ แววตา สักลอ 
2 นายประจวบ อินสุวรรณ์ สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต ๑ ประจวบ อินสุวรรณ์ 
3 นายบุญลอด ใจค า  สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต ๑ บุญลอด ใจค า 
4 นายธนวรรธน์ สักลอ สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต ๑ ธนวรรธน์ สักลอ 
5 นายชาติ สักลอ สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต ๑ ชาติ สักลอ 
6 นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต ๑ บุญทิตย์ สักลอ 
7 นายสมชาย แก้วไกรคช สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต 2 สมชาย แก้วไกรคช 
8 นางจุติมาศ คะมณีวรรณ สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต 2 จุติมาศ คะมณีวรรณ 
9 นายวิมล ปันต ิ สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต 2 วิมล ปันติ 

10 นายศรันยู ใจก้อน สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต 2 ศรันยู ใจก้อน 
11 นางสาวสุพรรษา น้อยมอย สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต 2 สุพรรษา น้อยมอย 
12 นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภา ทต.หงส์หิน เขต 2 สุวรรณ เทพสาย 

     
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอ าเภอจุน อดุลย์ พรหมวาทย์ 
2 นายโกสินทร์ แสงสอาด ท้องถิ่นอ าเภอจุน โกสินทร์ แสงสอาด 
3 นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรี  สามารถ ชื่นเมือง 
4 นายบุญเทียน เครือวงค์ รองนายกเทศมนตรี  บุญเทียน เครือวงค์ 
5 นายประสิทธิ์ โนชัย รองนายกเทศมนตรี ประสิทธิ์ โนชัย 
6 นายกาจ ปัญญาหล้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กาจ ปัญญาหล้า 
7 นายยุทธนา วันทาแท่น เลขานุการนายกเทศมนตรี ยุทธนา วันทาแท่น 
8 ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ ปลัดเทศบาลต าบลหงส์หิน วิโรจน์ สักลอ 
9 พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ณัฐวุฒิ สักลอ 

10 นางสาวขนิษฐา ถาวรวงค์  ผู้อ านวยการกองคลัง ขนิษฐา ถาวรวงค์ 
11 นายเหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน ผู้อ านวยการกองช่าง เหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน 

 
 
 

…/ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

12 นางศรีพรรณ สักลอ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ศรีพรรณสัก สักลอ 
13 นายพฤทธิกร กองตุ้ย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ พฤทธิกร กองตุ้ย 
14 นายไชยยา พรรณขาม หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ไชยยา พรรณขาม 
15 นางชฎาภรณ์ สุยะราช หัวหน้าฝ่ายปกครอง ชฏาภรณ์ สุยะราช 
16 จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา นิติกร อดุลย์ ฤาชา 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น.  
 เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอ าเภอจุน ได้กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน

ทุกท่าน ความว่า “ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ทุกท่าน  กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หิน ทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาและผ่านการรับรองของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพ่ีน้องประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลหงส์หิน ให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ 
  ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผลการ
เลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนและนโยบายที่ก าหนดไว้ การตั้งกระทู้ถามการตั้งคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของ
สภาเทศบาลเพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล การ
พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติต่างๆ หรือกิจการอ่ืนใดอันเป็นอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล 
  ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความส าเร็จของการบริหารราชการ การจัดท าบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลหงส์หิน ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติ
หน้าที่ดังนี้ 
  1. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาไว้และปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  2. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาในใส่เป็นธุระต่อปัญหาความต้องการของประชาชน 
   4. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ 
  5. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายหนักแน่นด้วยเหตุและผลที่
ถูกต้อง 
  ท้ายนี้ กระผมขอน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาดบพิตร ในหลวงรัชการที่ 9 ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตและการ
ท างานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรม
ทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” 
  กระผมเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอ าเภอจุน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ครั้งแรก ณ บัดนี้ 
 

.../ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง การให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาเทศบาล
ชั่วคราว 
 

ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ  ปลัดเทศบาลต าบลหงส์หิน ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หินชั่วคราว ได้อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 7 วรรคแรก ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
คราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว จากนั้นได้เชิญ  นายประจวบ อินสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ ซึ่งเป็นสมาชิกเทศบาลต าบลหงส์หินผู้มีอายุสูงสุดขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน
ชั่วคราว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลหงส์หิน (ข้อ ๗) 

นายประจวบ อินสุวรรณ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หินชั่วคราว  ได้กล่าวสวัสดีและ
กล่าวแนะน าตัว และได้ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หินทุกท่านได้แนะน าตัวเองต่อที่ประชุม จากนั้นได้น าสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน กล่าวปฏิญาณตน ตามข้อ 7 วรรคแรก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ดังต่อไปนี้ 
 

ค าปฏิญาณตน 
   “ข้าพเจ้า...................ขอปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซ่ือสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องการเลือกประธานสภาเทศมนตรีต าบลหงส์หิน (ข้อ 8) 

   นายประจวบ อินสุวรรณ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หินชั่วคราว ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 8 วิธีเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น โดยมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน จากนั้นได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
ผู้ที่เห็นควรด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน โดยมีผู้รับรองจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน 

   นายสุวรรณ เทพสาย  สมาชิกสภา เทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2  ได้ เสนอชื่ อ                
นายสมชาย แก้วไกรคช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ นายศรันยู ใจก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 และ นางจุติมาศ คะมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต
เลือกตั้งที่ 1 

 นายประจวบ อินสุวรรณ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หินชั่วคราว ได้ถามในที่ประชุมว่า 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หินเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มี ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หินชั่วคราว จึงประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน คือ นายสมชาย แก้วไกรคช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 

 

 

…/นายประจวบ อินสุวรรณ์... 
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 นายประจวบ อินสุวรรณ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หินชั่วคราว ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า อ าเภอจุน ได้มทีี่ 1714/2564  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
ข้อความว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2564  และคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้มีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2564 และ นายอ าเภอจุนปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ก าหนดให้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหงส์หินได้มาประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ครั้งแรก ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เพ่ือเลือก
ประธานสภาเทศบาล และ รองประธานสภาเทศบาล นั้น 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ครั้งแรกดังกล่าว มีมติเลือกนายสมชาย แก้วไกรคช สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554  และ ค าสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3156/2562 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2562  เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน  ภาคผนวก ฉ 
ข้อ 2.11.1   ประกอบมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จึงแต่งตั้ง นายสมชาย แก้วไกรคช เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 6  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์นายอ าเภอจุน ปฏิบัติราชการ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

 จากนั้นได้เชิญนายสมชาย แก้วไกรคช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 ขึ้น
ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หินต่อไป 

 

----- ประธานฯสั่งพักการประชุม 10 นาที  (นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ผวจ. ลงนามแต่งตั้ง
ประธานฯ) ----(ข้อ ๙) 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

    นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หนิ  ได้ด าเนินการเลือก รอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน โดยได้อ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรด ารงต าแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน โดยมีผู้รับรองจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน 

 นายธนวรรธน์  สักลอ  สมาชิกสภา เทศบาลต าบลหงส์หิน  ห มู่ที่  ๑๔  เสนอชื่ อ                      
นางสาวแววตา สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 และ นายบุญลอด ใจค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 

 
 
 
 
 

…/ 
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  นายสมชาย แก้วไกรคช  ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หินเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี 
ประธานสภาฯ จึงประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบล  
หงส์หิน คือ นางสาวแววตา สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

   นายสมชาย แก้วไกรคช  ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ด าเนินการเลือกเลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน โดยอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลหงส์หิน โดยมีผู้รับรองจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน 

   นายศรันยู ใจก้อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2   ได้เสนอชื่อ         จ่าเอก
อดุลย์ ฤาชา นิติกร เทศบาลต าบลหงส์หิน โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์
หิน เขต 2  และ นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 

  นายสมชาย แก้วไกรคช  ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี 
ประธานสภาฯ จึงประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์
หิน คือ จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา นิติกร เทศบาลต าบลหงส์หิน และเรียนเชิญ  จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา  ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
       
   ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ สักลอ   
    ( วิโรจน์ สักลอ )   
   ปลัดเทศบาลต าบลหงส์หิน  
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินชั่วคราว  
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องปรึกษาเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  

   6.1  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 และสมัยแรกของปีถัดไป 

  นายสมชาย แก้วไกคช  ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้ อ้างถึ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไขเ พ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  2 )                    
พ.ศ.2554 ข้อ 11 (3) ให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่
วัน จากนั้นได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 

นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้เสนก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี 2564 ว่าควรมี 3 สมัย ดังนี้ 

  
 

…1) สมัยประชุมสามัญประจ าปี... 
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 ๑) สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564   ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2564 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 

2) สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565   วันที่  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มกราคม 2565 
 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ 11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบตามที่จ านวนสมัยประชุมที่นายสุวรรณ เพทสายเสนอ และระยะเวลาระหว่างสมัย
ประชุมที่สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณา 

 
ระเบียบวาระท่ี  7       เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

7.1 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้เชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลหงส์ได้ ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการต่อไป 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
คัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดัวยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่
เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

…/ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103... 
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ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่ก าจัดจ านวน เว้นแต่ในที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12 ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 109 วรรค 2 ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ 

กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภา
ท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่ นในล าดับ
ถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้เชิญที่ประชุมพิจารณา
ด าเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม พร้อมระบุจ านวนด้วยว่าจะเลือกก่ีคน  

นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 เสนอต่อที่ประชุมให้มี
กรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 4 คน โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายธนวรรธน์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที ่1 และนายบุญลอด ใจค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 2 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีท่านใดจะประสงค์เสนอจ านวน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ต่างจากจ านวนที่นายบุญเทียน เสนอ อีกหรือไม่  หากไม่มีขอลงมติ  

ผลการการพิจารณาจ านวนกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ  

 เห็นชอบ   11   

 งดออกเสียง 1   

 ไม่เห็นชอบ -   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 4 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../นายสมชาย แก้วไกรคช... 
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นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการ
ต่อไปว่าการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ให้เป็นไปตามข้อ 107 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 กล่าวคือให้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหงส์หิน หรือนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หินเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่นายเทศมนตรีต าบลหงส์หิน เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง และการเลือกให้เลือก
กรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนถัดไปจนครบ 4 คน 
และในโอกาสนี้ขอเชิญนายเทศมนตรีต าบลหงส์หิน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 

 

เสนอรายช่ือเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1  

   นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 เสนอนายประจวบ 
อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที ่1 เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายบุญลอด ใจค าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 และ นายธนวรรธน์ 
สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที ่ 1 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีท่านใดจะประสงค์เสนอรายชื่อ
เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอลงมติ 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบให้นายประจวบ อินสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
 

เสนอรายช่ือเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2  

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เชิญนายเทศมนตรีต าบลหงส์หิน 
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
   นายประจวบ อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 เสนอ           
นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมคนที่ 2 โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายชาติ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 และ      
นายบุญลอด ใจค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 
 
 
 
 
 

…/นายสมชาย แก้วไกรคช... 
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นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีท่านใดจะประสงค์เสนอรายชื่อ
เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอลงมติ 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบให้นายบุญทิตย์ สักลอ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
 

เสนอรายช่ือเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เชิญนายเทศมนตรีต าบลหงส์หิน 
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
   นายชาติ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 เสนอนายบุญลอด 
สักลอ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 
โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายธนวรรธน์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 และ นายประจวบ      
อินสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีท่านใดจะประสงค์เสนอรายชื่อ
เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอลงมติ 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบให้นายนายบุญลอด สักลอ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 

 

เสนอรายช่ือเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เชิญนายเทศมนตรีต าบลหงส์หิน 
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 
   นายสุวรรณ เทพสาย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 2 เสนอ นายวิมล 
ปันติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 2 เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 โดย
มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางสาวสุพรรษา น้อยมอย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต เลือกตั้ งที่  2 และ                
นายศรันยู ใจก้อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 2 
 
 
 

…/นายสมชาย แก้วไกคช.. 
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นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีท่านใดจะประสงค์เสนอรายชื่อ
เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอลงมติ 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบให้นายวิมล ปันติ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 

 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน แจ้งในที่ประชุมว่า เพ่ือให้การ
เป็นไปตามข้อ 109  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทั้ง 4 ท่าน เพ่ือเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการ หลังจากปิดประชุมครั้งนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องอ่ืนๆ 

   7.1 การก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่สภา
เทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 นั้น 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้รับการเสนอญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน เพ่ือแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลต าบลหงส์หิน และเพ่ือพิจารณารายการอ่ืน ๆ ส าหรับการวาระการประชุม และค าแถลงนโยบายจาก
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ก าลังจัดท า และจะน าสั่งให้ทุกท่านภายในวันศุกร์ ที่ 
7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ขอนัดประชุมสมัยประชุมสามัย สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคาร ที่ 11 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ
และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
เลิกประชุมเวลา  16.00  น. 
  

( ลงชื่อ )  จ่าเอก อดุลย์ ฤาชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

  ( อดุลย์ ฤาชา)   

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน   

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม เดือน พ.ศ. 2564 
 

( ลงชื่อ ) บุญทิตย์ สักลอ ประธานกรรมการ ( ลงชื่อ ) นายบุญลอด ใจค า กรรมการ 

 ( นายบุญทิตย์ สักลอ )   ( นายบุญลอด ใจค า )  

    .../(ลงชื่อ)... 
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( ลงชื่อ ) วิมล ปันติ กรรมการ ( ลงชื่อ ) ประจวบ อินสุวรรณ์ เลขานุการ 

 ( นายวิมล ปันติ )   (  นายประจวบ อินสุวรรณ์ ) 

 ( ลงชื่อ ) สมชาย แก้วไกรคช. ผู้รับรองรายงานการประชุม  

  ( นายสมชาย แก้วไกรคช )    

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  

หมายเหตุ   สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่แรก 
ประจ าปี พ.ศ. .2564  ครั้งที ่2/2564 ในวันวันศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน เดือน พ.ศ. 2564  

  
 


