
รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลหลกัเขตครัง้แรก   
วนัพฤหสับดทีี ่ 6  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หอ้งประชมุเทศบาลตำบลหลักเขต 
------------------------- 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

1 นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  1 ปราโมทย์  แป้นประโคน  
2 นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  1 อนุสรา  ชาญประโคน  
3 นายสังวาล  สวัสด ี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  1 สังวาล  สวสัดี  
4 นางม้วย  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  1 ม้วย  แป้นประโคน  
5 นายแสวง  เกรียรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  1 แสวง  เกรียรัมย์  
6 นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  1 สังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  
7 นายวิทยา  กิมประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  2 วิทยา  กิมประโคน  
8 นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  2 สุพจน์  อาญาเมือง  
9 นายสาทิตย์  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  2 สาทิตย์  เพประโคน  

10 นายสกูล  สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  2 สกูล  สุทธ ิ  
11 นายเกษม  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  2 เกษม  ประเสริฐศรี  
12 นางชื่นนภา  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  2 ชื่นนภา  เพประโคน  

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
 -  ไม่มี 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

๑ นายปิยะ  ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปิยะ  ปิจนำ  
๒ นางสาวธมนวรรณ  เฮงวานิชย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ธมนวรรณ  เฮงวานิชย์  
๓ นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อำนวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
๔ นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ  
๕ นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคคล ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
๖ นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
๗  นายสนอง  คำเปล่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ สนอง  คำเปล่ง  
๘ นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
๙ นายเสกสันต์  สุภนาม ผู้ช่วยนักบริหารงานคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  

๑๐ นางสาววันเพ็ญ  พงศ์เที่ยงทัศน์ นักวิชาการศึกษา วันเพ็ญ  พงศ์เที่ยงทัศน์  
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ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

11 นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
12 นายรัฐธรรมนูญ  ม่วงประโคน คนสวน รัฐธรรมนูญ  ม่วงประโคน  
13 นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
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เริ่มประชมุเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอภิศักดิ์  มะลิงาม  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวได้กล่าวเชิญ  นายปิยะ  ปิจนำ  นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  ประธานพิธีเปิด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขตครั้งแรก  เพื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายปิยะ  ปิจนำ  -  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
(นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์)   
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม    -  อ่านประกาศอำเภอเมืองบุรีรัมย์  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขตครั้งแรก 
(เลขานุการสภาชั่วคราว)   ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต  

เมื่อวันที่  28 มีนาคม  2564  นั้น  บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  22  เมษายน  2564  เห็นชอบให้ประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  เรียบร้อยแล้ว  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 6643/
๒๕63  ลงวันที่ 14  ตุลาคม  2563  เรื่อง  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    หัวหน้าส่วนราชการ   นายอำเภอ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  และ
สาธารณสุขอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ผนวก ง  ข้อ 24.17  
นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์    จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ครั้งแรก  ในวัน
พฤหัสบดีที่  6  พฤษภาคม  2564  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล
ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประกาศ   ณ  วันที่  3๐  เดอืนเมษายน  พ.ศ. ๒๕64 
ลงชื่อ  นายปิยะ  ปิจนำ  นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่า

ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
-  กราบเรียน ท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สืบเนื่องจากการที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขตและนายกเทศมนตรี
ตำบลหลักเขต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น และบัดนี้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว ครบตามจำนวนทุกเขตเลือกตั้งแล้ว   

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามความนัยมาตรา 2๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 25๖๒ ประกอบข้อ ๖ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 6643/๒๕๖3 ลงวันที่ 14 ตลุาคม 
2563 จังหวัดบุรีรัมย์ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ครั้งแรก ขึ้นในวันนี้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ที่ทรงเกียรติแห่งนี้ ได้เริ่ม
ปฏิบัติภารกิจงานตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกเทศบาลตำบลหลักเขต   เพ่ือดำเนินการ 
เลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  และเลือกเลขานุการสภาฯ ตามบทบัญญัติของ 
มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  
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และการกำหนดวันเริ่มต้นสมัยการประชุมฯ ตามข้อ ๑๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ทั้งหมด ได้มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
แห่งนี้แล้ว จึงขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประธานในพิธีในวันนี้ ได้
โปรดให้โอวาท และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ครั้งแรก ตามลำดับ
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายปิยะ  ปิจนำ    -  ท่านท้องถิ่นอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองบุรีรัมย์ หรือ 
(นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์)   ผู้แทน  ท่านนายกเทศมนตรี ตำบลหลักเขต ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และ 

ผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมมีความรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่
เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ครั้งแรก ในวันนี้ ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอแสดง
ความยินดีต่อ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 
ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่น ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
อันสำคัญและทรงเกียรติในสภาฯ แห่งนี้  เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วว่า ตามบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑๔ มาตรา ๒๔๙ – 
๒๕๔ ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ความสำคัญ ต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เทศบาลก็เป็นรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในท้องถิ่น ในอันที่จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการ ด้านสาธารณะ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีทิศทางท่ีสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
เพ่ือนำสู่เป้าหมาย “บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และประโยชน์สุขของประชาชน” ซ่ึง
บทบาทของความเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือ “การ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล 

ทั้งนี้ จากคำกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 
ในวันนี้ ได้กำหนดให้มีการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เพื่อต้องทำหน้าที่
ประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติในสภาฯ อันเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ ให้ดำเนินไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย เพ่ือสนองตอบ
ต่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และยังได้กำหนดวาระในการเลือกเลขานุการ สภาฯ 
เพ่ือทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการและการจัดการประชุม รวมทั้งงานอ่ืนใดตามที่
ประธานสภาฯ มอบหมาย และนอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจำปี และกำหนดวันเริ่มต้นของสมัยประชุมสภาฯ อีกด้วย 

กระผมขออำนวยอวยพร ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ใน
การดำเนินการประชุมสภาฯ ครั้งแรกในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตรง
วัตถุประสงค์ ทุกประการ และขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก พระบารมีพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบารมีพระมหากษัตริย์
ของไทยทุกพระองค์ รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้โปรดอภิบาล
ประทานพรให้ทุกท่าน จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ  มีกำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์  
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เพ่ือเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราสืบไป  บัดนี้ ได้เวลา อันเป็น
มงคลแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ครั้งแรก เพ่ือดำเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป  

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม    -  เรียนท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(เลขานุการสภาชั่วคราว)  หลักเขต  ทุกท่าน    
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗  ในการประชุมสภาท้องถิ่นตาม
ข้อ  ๖   เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด   หรือเทศบาล  และ
นายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มี
อายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  หาก
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  ให้เชิญสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้มีอายุมาที่สุดรองลงมาตามลำดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถิ่น
ปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  และดำเนินการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น 
 ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน  ให้ใช้วิธีจับสลาก 
 วิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  นายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  
ดำเนินการให้คนที่มีอายุสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน  ว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลาก
ก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอจับสลาก  ว่าคนใดจะ
เป็นคนจับสลากก่อน  แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน  มีจำนวน
เท่ากับจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมีอายุสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียนข้อความ “ได้เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว” 
 จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต   ผู้มีอายุสูงสุด
มีเพียงคนเดียว   คือ  นายเกษม  ประเสริฐศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่  ๒  
อายุ  56  ปี  ขอเชิญท่านมานั่งประจำที่ประธานสภาชั่วคราว    เพื่อทำหน้าที่ประธานใน
การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบล หลักเขต  ต่อไป 

นายเกษม  ประเสริฐศรี  -  เรียนท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ก่อนดำเนินการ 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)  ประชุมตามระเบียบวาระ  ผมขอให้สมาชิกทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวคำปฏิญาณตนตาม 

ข้าพเจ้า “ข้าพเจ้า....ออกชื่อผู้ปฏิญาณ...ขอปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้  และปฏิบัติตาม  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์
ของท้องถิ่น” 

ที่ประชุม   - กล่าวคำปฏิญาณตนตามประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว) 
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ระเบยีบวาระที่  ๑  เรือ่งประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
นายเกษม  ประเสริฐศรี  -  วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขตครั้งแรก ตามมาตรา ๒๔  วรรคสอง  
(ประธานสภาชั่วคราว)   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒   

 บัญญัติไว้ว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภา 
เทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบ 
ตามจำนวนแล้วและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานเทศบาล ซึ่งจะ 
ได้พิจารณาในวาระต่อไป 

ระเบยีบวาระที่  2  เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  3  เรือ่งกระทู้ถาม 
ที่ประชุม   - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  4  เรือ่งทคีณะกรรมการทีส่ภาเทศบาลตั้งขึน้พจิารณาเสรจ็แลว้ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  5  เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา 
นายเกษม  ประเสริฐศรี  5.1  เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ผมขอเชิญเลขานุการสภา    
(ประธานสภาชั่วคราว)  ชั่วคราวได้ชี้แจงวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาล   เชิญครับ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม    -  เรียนท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(เลขานุการสภาชั่วคราว)  หลักเขต ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาเทศบาล   

ให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควร
ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล   การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน   โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง
เดียว    ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน   และให้สมาชิกสภาเทศบาลลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว 
ให้ประธานสภาชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุมเทศบาล   ผู้ใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้รับคะแนนเท่ากัน
โดยใช้วิธีเดิม  แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลาก 
 วิธีจับสลาก  ให้ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวดำเนินการให้คนที่ได้รับคะแนน
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า  จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวจับสลากว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน  แล้วให้จัดทำบัตร
สลาก  ชนิด  สี  และขนาดอย่างเดียวกัน  มีจำนวนเท่ากับจำนวนคนได้รับคะแนนสูงสุด 
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เท่ากัน  โดยเขียนข้อความว่า “ไดร้ับเลอืกเปน็ประธานสภาเทศบาล”  เพียงบัตรเดียว  
นอกนั้นเขียนข้อความว่า  “ไม่ไดร้ับเลอืกเปน็ประธานสภาเทศบาล” 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นายเกษม  ประเสริฐศรี   - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ได้เสนอเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ  
(ประธานสภาชั่วคราว)   ความเสียสละ  ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลโดยท่านสามารถเสนอชื่อ 
   ได้คนละหนึ่งชื่อ  และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า  ๒  คน  ขอเชิญครับ 
นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์  -  เรียนท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(สมาชิกสภาฯ เขต 1)  หลักเขต ทุกท่าน    ผมขอเสนอ นายสุพจน์  อาญาเมือง   สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒   

เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 
     ผู้รับรอง  ๒  คน  คือ 

คนที่  ๑. นายปราโมทย์  แป้นประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
คนที่  ๒. นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายเกษม  ประเสริฐศรี  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่   
(ประธานสภาชั่วคราว)   
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายเกษม  ประเสริฐศรี  - นับ ๑  ถึง  ๓  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก  ก็เป็นอันสรุปว่าการ 
(ประธานสภาชั่วคราว)  เสนอชื่อสมาชิกเพ่ือเลือกประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกเสนอชื่อเพียงคนเดียว  คือ 
    นายสุพจน์  อาญาเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔  ในการเลือกประธานสภา 

เทศบาลตำบล  รองประธานสภาเทศบาลตำบล  หรือเลขานุการสภาเทศบาลตำบล ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ดังนั้น  นายสุพจน์  อาญาเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  จึงเป็นผู้ได้รับ
เลือกเป็น  “ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต” 

     ผมขอพักการประชุมสภาเทศบาล เป็นเวลา  1๕  นาที  เพือ่รายงานผลการเลือก 
ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ต่อนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์   เพ่ือออกคำสั่งแต่งตั้ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลลักเขต  ต่อไป   ตามความในข้อ  9  ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 

ที่ประชุม   -  รับทราบ  และพักการประชุมสภาฯ  เป็นเวลา 1๕  นาท ี  
-  เมื่อพักการประชุมครบ  1๕  นาทีแล้ว  จึงเริ่มดำเนินการประชุมสภาฯ  ต่อ 

นายเกษม  ประเสริฐศรี  - อ่านคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ดังนี้    
(ประธานสภาชั่วคราว)   คำสั่งจังหวัดบุรรีัมย ์ ที่  3028 /2564 เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบล 

หลักเขต 
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       ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดให้สมาชิกสภา 
เทศบาลตำบลหลักเขต มาประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 
พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และได้มีมติ
สภาเทศบาลตำบลหลักเขตเลือกให้นายนายสุพจน์ อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
หลักเขต เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต นั้น  

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 6643/2563 ลง
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผนวก ง ข้อ 24.15 นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จึงแต่งตั้งนายสุ
พจน์ อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลหลักเขต 
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สั่ง  ณ  วันท่ี  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   
                                          ลงชื่อ  นายปิยะ  ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
                                          บุรีรัมย ์
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นายเกษม  ประเสริฐศรี  - เมื่อนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  มีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  เสร็จ
(ประธานสภาชั่วคราว)  เรียบร้อยแล้ว   ก็เป็นอันว่าหน้าที่ของผมในฐานะประธานสภาชั่วคราว  ก็สิ้นสุดลงแล้ว   

ลำดับต่อไป ขอเชิญ นายสุพจน์  อาญาเมือง  ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  
    ได้ดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระ  ต่อไป 
 นายอภิศักดิ์  มะลิงาม    -  ขอเชิญ  นายสุพจน์  อาญาเมือง  ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ได้มานั่งประจำที่
(เลขานุการสภาชั่วคราว)  และปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต   เพ่ือดำเนินการประชุมสภาตาม 

ระเบียบวาระ  ต่อไป ขอเชิญครับ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง  - ก่อนอื่น  ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่ได้ให้ความไว้วางใจ  และให้
(ประธานสภาเทศบาล)  โอกาสผมดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ผมจะทำหน้าที่ประธานสภาฯ   

ให้ดีที่สุด  ให้สมกับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ  ลำดับต่อไป  ผมขอดำเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระต่อไป   

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์  5.2  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว
(ประธานสภาเทศบาล)  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ   
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม    -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  หัวหน้าส่วนราชการ   
(เลขานุการสภาชั่วคราว)  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ทุกท่าน สำหรับการเลือกรองประธานสภาเทศบาล   

ก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับการเลือกประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
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ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  
๒๕๕๔ ข้อ ๑๒  วรรคหนึ่ง  วธิีเลือกรองประธานสภาเทศบาล  ให้นำความในข้อ  ๘  มา 
บังคับใช้โดยอนุโลม   

ดังนั้น  ระเบียบตามความในข้อ  ๘  มีดังนี้   
วิธีเลือกประธานสภาเทศบาล  ให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล   
การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   โดยให้สมาชิกสภา
เทศบาลแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว    ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน   และให้
สมาชิกสภาเทศบาลลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่
ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานสภาชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมเทศบาล   ผู้ใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน
ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้รับคะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม  แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  
ให้ใช้วิธีจับสลาก 
 วิธีจับสลาก  ให้ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวดำเนินการให้คนที่ได้รับคะแนน
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า  จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวจับสลากว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน  แล้วให้จัดทำบัตร
สลาก  ชนิด  สี  และขนาดอย่างเดียวกัน  มีจำนวนเท่ากับจำนวนคนได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน  โดยเขียนข้อความว่า “ไดร้ับเลอืกเปน็ประธานสภาเทศบาล”  เพียงบัตรเดียว  
นอกนั้นเขียนข้อความว่า  “ไม่ไดร้ับเลอืกเปน็ประธานสภาเทศบาล” 

เพียงแต่เปลี่ยนจากคำว่า “ประธานสภาเทศบาล”  เป็น  “รองประธานสภา
เทศบาล”  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน 
สภาเทศบาล  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  ดำเนินการต่อได้เลยครับ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง   - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ ความ 
(ประธานสภาเทศบาล)   เสียสละ ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล โดยให้ท่านสมาชิกเสนอคน 
   ละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ 
นายสกูล  สุทธิ   -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) หลักเขต ทุกท่าน ผมขอเสนอ นายปราโมทย์  แป้นประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  

เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 
     ผู้รับรอง  ๒  คน  คือ 

คนที่  ๑. นายสังวาล  สวัสดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   
คนที่  ๒. นางชื่นนภา  เพประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

นายสุพจน์  อาญาเมือง  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่   
(ประธานสภาเทศบาล)   
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง  - นับ ๑  ถึง  ๓  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก  ก็เป็นอันสรุปว่าการ 
(ประธานสภาเทศบาล)  เสนอชื่อสมาชิกเพ่ือเลือกรองประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกเสนอชื่อเพียงคนเดียว  คือ 
    นายปราโมทย์  แป้นประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔  ในการเลือกประธานสภา 

เทศบาลตำบล  รองประธานสภาเทศบาลตำบล  หรือเลขานุการสภาเทศบาลตำบล ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ดังนั้น  นายปราโมทย์  แป้นประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  จึงเป็นผู้
ได้รับเลือกเป็น  “รองประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต” 

     ผมจะรายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ต่อนายอำเภอ 
เมืองบุรีรัมย์  เพ่ือให้นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  ดำเนินการแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาล 
ตำบลหลักเขต   ต่อไป    

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  ขอเชิญ  นายปราโมทย์  แป้นประโคน   รองประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวความรู้สึก 
(ประธานสภาเทศบาล)  กับการได้รับตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
นายประโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(รองประธานสภาเทศบาล) หลักเขต ทุกท่าน  ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่ได้ให้ความไว้วางใจ   

และให้โอกาสผมดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ผมจะทำหน้าที่ 
รองประธานสภาฯ  ให้ดีที่สุด  ให้สมกับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณครับ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง  5.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว 
(ประธานสภาเทศบาล)  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ   
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม    -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(เลขานุการสภาชั่วคราว)  หลักเขตทุกท่าน ตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    (ฉบับที่ ๒)   
 พ.ศ. ๒๕๕๔ วรรคหนึ่ง    ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นหนึ่งคนเป็นเลขานุการสภา 
ท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น   

สำหรับการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล    ก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับการเลือก
ประธานสภาเทศบาล   และรองประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง  วธิีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้นำความในข้อ  ๘  มา
บังคับใช้โดยอนุโลม   

ดังนั้น  ผมจะอ่านระเบียบตามความในข้อ  ๘  ให้ฟ้งอีกครั้งหนึ่ง  ดังนี้   
วิธีเลือกประธานสภาเทศบาล  ให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล    
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การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   โดยให้สมาชิกสภา
เทศบาลแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว    ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน   และให้
สมาชิกสภาเทศบาลลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่
ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานสภาชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ 
ประชุมเทศบาล   ผู้ใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน
ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้รับคะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม  แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  
ให้ใช้วิธีจับสลาก 
 วิธีจับสลาก  ให้ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวดำเนินการให้คนที่ได้รับคะแนน
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า  จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวจับสลากว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน  แล้วให้จัดทำบัตร
สลาก  ชนิด  สี  และขนาดอย่างเดียวกัน  มีจำนวนเท่ากับจำนวนคนได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน  โดยเขียนข้อความว่า “ไดร้ับเลอืกเปน็ประธานสภาเทศบาล”  เพียงบัตรเดียว  
นอกนั้นเขียนข้อความว่า  “ไม่ไดร้ับเลอืกเปน็ประธานสภาเทศบาล” 

เพียงแต่เปลี่ยนจากคำว่า “ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาล”  
เป็น  “เลขานุการสภาเทศบาล”  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้ดำรง
ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล   ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล   ดำเนินการต่อได้
เลยครับ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง   - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ ความ 
(ประธานสภาเทศบาล)   เสียสละ ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล โดยให้ท่านสมาชิกเสนอคน 
   ละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ 
นายวิทยา  กิมประโคน  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) หลักเขต ทุกท่าน ผมขอเสนอ นายสังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  

เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 
     ผู้รับรอง  ๒  คน  คือ 

คนที่  ๑. นายแสวง  เกรียรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   
คนที่  ๒. นางม้วย  แป้นประโคน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายสุพจน์  อาญาเมือง  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่   
(ประธานสภาเทศบาล)   
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง  - นับ ๑  ถึง  ๓  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่ออีก  ก็เป็นอันสรุปว่าการ 
(ประธานสภาเทศบาล)  เสนอชื่อสมาชิกเพ่ือเลือกเลขานุการสภาเทศบาล  มีสมาชิกเสนอชื่อเพียงคนเดียว  คือ 
    นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
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     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔  ในการเลือกประธานสภา 

เทศบาลตำบล  รองประธานสภาเทศบาลตำบล  หรือเลขานุการสภาเทศบาลตำบล ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ดังนั้น  นายสังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  จึงเป็นผู้ได้รับ
เลือกเป็น  “เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต”  และจะได้ออกคำสั่งเพ่ือแต่งตั้งให้  
นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์  ดำรงตำแหน่ง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ต่อไป 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
(เลขานุการสภาชั่วคราว)  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๑๓  วรรคสอง  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   

มีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 
ลำดับต่อไป  ขอเชิญ  นายสังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบล

หลักเขต   ได้มานั่งประจำที่และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ต่อไป 
นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  ขอเชิญ  นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์  เลขานุการสภาเทศบาล ได้มานั่งประจำที่และปฏิบัติ 
(ประธานสภาเทศบาล)  หน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ขอเชิญครับ 
นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์    -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(เลขานุการสภาเทศบาล)  หลักเขต ทุกท่าน  ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่ได้ให้ความ 

ไว้วางใจ  และให้โอกาสผมดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ผมจะทำ 
หน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล  ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณครับ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง  5.4 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2564 และการกำหนดสมัยประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)  สามัญสมัยแรก ของปีถัดไป  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงรายละเอียด 
นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์    -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(เลขานุการสภาเทศบาล)  หลักเขต ทุกท่าน  ตามมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  
สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด 
มาตรา  ๒๔  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้กำหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่
ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  และข้อ  ๑๑ (๒)  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลกำหนด
ว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมี
กำหนดกี่วัน  กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
กำหนดกี่วัน 

ดังนั้น  ผมขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
ด้วยครับ 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2564   และการกำหนดสมัย 
(ประธานสภาเทศบาล)  ประชุมสามัญสมัยแรก ของปีถัดไป นั้น  ผมจะเสนอให้สภาเทศบาลได้พิจารณา  ดังนี้ 

1. กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ประจำปี พ.ศ. 2564 
๑)  สมัยแรก  ตั้งแต่วันที่  ๑0  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64  ถึงวันที่  8  เดือน 

มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64   มีกำหนด  ๓๐  วัน 
2)  สมัยที่  ๒   ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64   ถึงวันที่  30  เดือน

สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64   มีกำหนด  ๓๐  วัน 
3)  สมัยที่  ๓   ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64   ถึงวันที่  ๓๐  เดือน

ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64    มีกำหนด  ๓๐  วัน 
4)  สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕64   ถึงวันที่ ๓๐ เดือน

ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕64   มีกำหนด  ๓๐  วัน 
2.  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕65 ดังนี้ 
     ๑)  สมัยแรก  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65  ถึงวันที่  1  เดือน 

มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65  มีกำหนด  ๓๐  วัน 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบ   
(ประธานสภาเทศบาล)  การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ตามที่เสนอมาหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม   - ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์   ให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี  

พ.ศ. ๒๕64  และกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕65  ได้ 
ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 เห็นชอบ      9  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
 งดออกเสียง  3  เสียง 

นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  สรุป  การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕64  และสมัยสามัญ
(ประธานสภาเทศบาล)  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕65  ดังนี้   

1. กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ประจำปี พ.ศ. 2564 
๑)  สมัยแรก  ตั้งแต่วันที่  ๑0  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64  ถึงวันที่  8  เดือน 

มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64   มีกำหนด  ๓๐  วัน 
2)  สมัยที่  ๒   ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64   ถึงวันที่  30  เดือน

สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64   มีกำหนด  ๓๐  วัน 
3)  สมัยที่  ๓   ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64   ถึงวันที่  ๓๐  เดือน

ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64    มีกำหนด  ๓๐  วัน 
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4)  สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕64   ถึงวันที่ ๓๐ เดือน
ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕64   มีกำหนด  ๓๐  วัน 

2.  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕65 ดังนี้ 

     ๑)  สมัยแรก  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65  ถึงวันที่  1  เดือน 
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65  มีกำหนด  ๓๐  วัน 

     และสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  จะจัดทำประกาศการกำหนดสมัยประชุม 
สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 
๒๕๕๗  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ต่อไป 

ที่ประชุม    -  รับทราบ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง  5.5 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)  ได้ชี้แจงรายละเอียด  ขอเชิญครับ 
นายสังวาล  ชัยสุวรรณ์  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(เลขานุการสภาเทศบาล)  หลักเขต ทุกท่าน  สำหรับเรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104  สภาท้องถิ่น
มีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  (2)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  มีหน้าที่พิจารณารายละเอียดรายงานการประชุมและ
ในกิจการของสภา   ซึ่งกำหนดให้มีได้ไม่น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่เกิน  ๗  คน  เหมือนกับ
คณะกรรมการแปรญัตติ     ซึ่งก่อนจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ผมขอให้
ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า    เราจะกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
จำนวนกี่คน  ขอเชิญครับ  

นายสกูล  สุทธิ  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)  หลักเขต ทุกท่าน  ผมขอเสนอให้กำหนดจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

จำนวน  ๓  คน 
นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
(ประธานสภาเทศบาล)  ประชุม  จำนวน   3  คน ตามที่ท่านสกูล  สุทธิ  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา สำหรับ 

วิธีการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนั้น  ใช้วิธีการตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ไปแล้ว  ตอนนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  12  คน  ถือว่า
ครบองค์ประชุม   และลำดับต่อไป  ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่ง
ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่ง  ขอเชิญครับ  
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นายสังวาล  สวัสดี  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1)  หลักเขต ทุกท่าน  ผมขอเสนอ  นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน   สมาชิกสภาฯ   เขต 1  เป็น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่ 1  มีสมาชิกสภาฯ  รับรอง  2  คน  ดังนี้ 
๑) นายแสวง  เกรียรัมย์   สมาชิกสภาฯ เขต 1  
๒) นางม้วย  แป้นประโคน  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม    -  ไม่มี  
นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน  
(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกสภาฯ เขต 1   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่ง    ตามที่ท่าน 

สังวาล  สวัสดี  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสนอมา 
ลำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมคนที่สอง  ขอเชิญครับ 
นายเกษม  ประเสริฐศรี  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)  หลักเขต ทุกท่าน ผมขอเสนอ  นางม้วย  แป้นประโคน  สมาชิกสภาฯ  เขต  1    เป็น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่ 2   มีสมาชิกสภาฯ  รับรอง  2  คน  ดังนี้ 
๑) นายวิทยา  กิมประโคน  สมาชิกสภาฯ เขต 2  
๒) นางชื่นนภา  เพประโคน  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สองอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม    -  ไม่มี   
นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นางม้วย  แป้นประโคน   
(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกสภาฯ  เขต  1   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สอง   ตามที่ 

ท่านเกษม  ประเสริฐศรี  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา 
ลำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมคนที่สาม  ขอเชิญครับ  
นางม้วย  แป้นประโคน  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1)  หลักเขต ทุกท่าน ผมขอเสนอ  นายแสวง  เกรียรัมย์    สมาชิกสภาฯ  เขต 1  เป็น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่ 3  มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  คน  ดังนี้ 
๑) นายสังวาล  สวัสดี   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
๒) นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน    สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สามอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม    -  ไม่มี   
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นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายแสวง  เกรียรัมย์   เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สาม  ตามที่ท่านม้วย  แป้นประโคน 

สมาชิกสภาฯ  เขต 1  เสนอมา 
สรปุ  รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง  ๓  ท่าน  มีดังนี้ 

     1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ นางม้วย  แป้นประโคน  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

3) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ นายแสวง  เกรียรัมย์ 
 สมาชิกสภาฯ เขต 1 

และหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้เชิญ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง  3  ท่าน  ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการฯ  

ระเบยีบวาระที่  6  เรือ่งอืน่ ๆ ถา้มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่   
(ประธานสภาเทศบาล)   
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง  -  เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ผมขอปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 
(ประธานสภาเทศบาล)  ครั้งแรก  ขอขอบคุณ 

เลิกประชมุเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 

 
                     (ลงชื่อ)                                  / ผู้จดบันทึก 

                                      (นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 
 
                      ตรวจถูกต้อง           
 
                                                                        

(ลงชื่อ)                                      / ตรวจบันทึก                            
                      (นายสุพจน์  อาญาเมือง   
               ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 


