
   การประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเน้ิง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
           ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเน้ิง 

*************************** 
ผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสิงหคํา     แสงหลา ประธานสภาเทศบาล สิงหคํา        แสงหลา  
๒ นางประทุมมา  หลวงชัย รองประธานสภาเทศบาล ประทุมมา    หลวงชัย  
๓ นายมานพ      ถาเกิด สมาชิกสภาเทศบาล มานพ         ถาเกิด  
๔ นายวิโรจน      สุตา สมาชิกสภาเทศบาล วิโรจน         สุตา  
๕ นายสุรชยั       นิยะมาศ สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย          นิยะมาศ  
๖ นางโสภา       สารพฤกษ สมาชิกสภาเทศบาล โสภา          สารพฤกษ  
๗ นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน สมาชิกสภาเทศบาล เอกศิษฐ    เชาวธํารงวรรธน  
๘ นายวิชัย            ลาปน สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย           ลาปน  
๙ นายชูชาติ          นันต ิ สมาชิกสภาเทศบาล ชูชาติ         นันต ิ  

๑๐ นางสาวเกษดา    ศรีฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เกษดา        ศรีฟอง  
๑๑ นายพิสิษฐศักดิ์    ศรีวะโสภณ สมาชิกสภาเทศบาล พิสิษฐศักดิ์   ศรีวะโสภณ  
๑๒ นายพงศพันธุ      ทารส สมาชิกสภาเทศบาล พงศพันธุ     ทารส  
๑๓ นายโกศล          ทองสวาง เลขานุการสภาเทศบาล โกศล         ทองสวาง ปลัดเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 
   -ไมมี- 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายมนูญ          บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี มนูญ         บูรณพัฒนา  
๒ นายโชติอนันต     แกวกาวิล รองนายกเทศมนตรี โชติอนันต   แกวกาวิล  
๓ นายชูเดช           เกตุชูรัตน รองนายกเทศมนตรี ชูเดช         เกตุชูรัตน  
๔ นายวิโรจน         ลาปน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี วิโรจน       ลาปน  
๕ นางอัมพวา         เลิศหัสดรีตัน เลขานุการนายกเทศมนตรี อัมพวา      เลิศหัสดีรัตน  
๖ นายดํารง            พ้ืนผา                ผอ.กองคลัง ดํารง         พ้ืนผา                 
๗   นายสมพร          สินธุปน ผอ.กองการศึกษา สมพร        สินธุปน  
๘ นายนิคม           สุทธิทองแท ผอ. กองชาง นิคม         สุทธิทองแท  
๙ นางศุภิกา          หนูเผา ผอ.กองสาธารณสุขฯ ศุภิกา        หนูเผา  

๑๐ นางสุพรรณ        แสวงรัตน หัวหนาสํานักปลัด สุพรรณ        แสวงรัตน  
๑๑ นางสาววารุณี     พรเจริญเกียรต ิ หัวหนาฝายอํานวยการ วารุณี      พรเจริญเกียรต ิ  
๑๒ นางศิริญญ         บรรเลง นักจัดการงานท่ัวไปฯ ศิริญญ       บรรเลง  
๑๓ นายภมรพล        ขันคํา จนท.รักษาความสงบฯ ภมรพล      ขันคํา  
๑๔ นายพิษณุ           รอดเจริญ ผช.จนท.คอมพิวเตอร พิษณุ         รอดเจริญ  
๑๕ วาท่ีรอยตรีวงศเทวัญ  ณ ลําพูน ผูอํานวยการสถานศึกษา วงศเทวัญ  ณ ลําพูน  



 -๒- 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

                 เม่ือถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง มาพรอมกันครบองคประชุม ปลัดเทศบาลฯ ใน
ฐานะเลขานุการสภาเทศบาลฯ ไดเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน เขาหองประชุม พรอม
ท้ังเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

ประธานฯ สวัสดีครับ สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน วันนี้สมาชิกฯ มาประชุมครบองคประชุม ผมขอเปด       
การประชุมสภาเทปศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑ และขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ อานประกาศสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑ 

เลขาฯ กราบเรียนทานประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขออนุญาตอานประกาศ
สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
เรื่อง  การเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจาํป ๒๕๖๑ 
……………………. 

 

    ดวยสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดมีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ครั้งแรก 
เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑ มีกําหนด   
๓๐  วัน  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ถึงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงกําหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  
ประจําป ๒๕๖๑ ในวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง 

 

   จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๒   เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           
                                            (นายสิงหคํา แสงหลา) 

        ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
ประธานฯ ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ  
 
 
 
 
 
 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานสภาแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ ๑. วันพุธท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก มาศึกษาดูงาน  

    เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 ๒. วันพฤหัสบดีท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๑ เทศบาลรอนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษา 

    ดูงาน เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ โดยท่ัวกัน 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔    
                              ประจาํป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ประธานฯ        ขอใหสมาชิกฯ ทุกทานไดตรวจดูรายงานการประชุม ท่ีไดสงไปพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไข เพ่ิมเติม เชิญครับ 

-ไมมี- 
หากไมมี  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจาํป ๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ท่ีประชุม          เห็นชอบ  ๑๒  เสียง 

ไมเห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  - เสียง  

มติท่ีประชุม      เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง    
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจาํป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เห็นชอบ      ๑๒ เสียง 
ไมเห็นชอบ  - เสียง 

  งดออกเสียง  -   เสียง       
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ดวน  (ถามี)  
                                   -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง กระทู  (ถามี) 

-ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ  

         สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 

เลขานุการฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ 
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑ ขอ ๑๑ ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ี 
ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้      

(๑)........................................................ฯลฯ........................................................................... 
(๒) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัย 
     ในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย 
     ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน 
 



      -๔- 
(๓)........................................................ฯลฯ.......................................................................... 
    การกําหนดสมัยประชุม และวันประชุมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ินนั้นกําหนด และตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  
    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 มาตรา ๒๔ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวัน 
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด 
.............................................................ฯลฯ......................................................................... 

สมัยประชุมสามัญ สมัย หนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายออกไปอีก  
จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
กอนท่ีทานสมาชิกฯ จะไดกําหนดสมัยประชุม ผมอยากจะเรียนขอมูลเดิมของสภาฯ กอนลวงหนา 

          วาสภาเทศบาลฯ ไดมีการกําหนดสมัยประชุมไวในป ๒๕๖๐  จํานวน ๔ สมัย ดังนี้ 

    สมัยท่ี ๑ วันท่ี     ๖   กุมภาพันธ      ถึง วันท่ี    ๗  มีนาคม       ๒๕๖๐ 
    สมัยท่ี ๒ วันท่ี     ๑   พฤษภาคม    ถึง วันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
    สมัยท่ี ๓ วันท่ี     ๗ สิงหาคม       ถึง วันท่ี    ๕  กันยายน     ๒๕๖๐ 
    สมัยท่ี ๔ วันท่ี     ๖ พฤศจิกายน   ถึง วันท่ี    ๕  ธันวาคม     ๒๕๖๐ 

แตท้ังนี้ท้ังนั้นท่ีนําเรียนขอมูลในวันนี้แลวแตทานจะปรึกษากันวาจะกําหนดเปนชวงระยะเวลาใด  
สําหรับการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจาํป ๒๕๖๑ นั้น สภาไดกําหนดไวในวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ถึง 
วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และไดดําเนินการประชุมแลวในวันนี้ ดังนั้น จึงจะเปนการเริ่มกําหนดสมัย 
ประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๒ 

ประธานฯ        ขอปรึกษาท่ีประชุมวา การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                                                                                
วาจะกําหนด สมัยสามัญประจําป วันท่ีเทาไรบาง และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป 
๒๕๖๒ เม่ือใด 

          มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอ เชิญครับ 

สท.พงศพันธุฯ กราบเรียนทานประธานฯ กระผมนายพงศพันธุ ทารส  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขอเสนอให
กําหนด วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจาํป ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. สมัยสามัญประจําป ๒๕๖๑ 
    สมัยท่ี ๑ วันท่ี     ๕   กุมภาพันธ      ถึง วันท่ี   ๖    มีนาคม       ๒๕๖๑ (ซ่ึงไดกําหนดไวแลว) 
    สมัยท่ี ๒ วันท่ี     ๗   พฤษภาคม    ถึง วันท่ี   ๕    มิถุนายน     ๒๕๖๑ 
    สมัยท่ี ๓ วันท่ี     ๖ สิงหาคม       ถึง วันท่ี   ๔    กันยายน     ๒๕๖๑ 
    สมัยท่ี ๔ วันท่ี     ๕ พฤศจิกายน   ถึง วันท่ี   ๔    ธันวาคม     ๒๕๖๑ 

๒. สมัยสามัญ ประจาํป ๒๕๖๒ 
    สมัยท่ี ๑ วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ถึง วันท่ี  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ประธานฯ         มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
-ไมมี- 

หากไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 



     -๕- 
มติท่ีประชุมฯ    เปนอันวา สภาแหงนี้มีมติเห็นชอบในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. สมัยสามัญประจําป ๒๕๖๑ 
    สมัยท่ี ๑ วันท่ี     ๕   กุมภาพันธ      ถึง วันท่ี   ๖    มีนาคม       ๒๕๖๑ (ซ่ึงไดกําหนดไวแลว) 
    สมัยท่ี ๒ วันท่ี     ๗   พฤษภาคม    ถึง วันท่ี   ๕    มิถุนายน     ๒๕๖๑ 
    สมัยท่ี ๓ วันท่ี     ๖ สิงหาคม       ถึง วันท่ี   ๔    กันยายน     ๒๕๖๑ 
    สมัยท่ี ๔ วันท่ี     ๕ พฤศจิกายน   ถึง วันท่ี   ๔    ธันวาคม     ๒๕๖๑ 
๒. สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๒ 
    สมัยท่ี ๑ วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ถึง วันท่ี  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ประธานฯ        ขอเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงครับ  
เลขานุการฯ     เม่ือมีการกําหนดสมัยประชุมแลว ทางประธานสภาฯ ก็จะไดประกาศเผยแพรใหทานไดทราบอีก 

         ครั้งหนึ่ง เพ่ือท่ีสมาชิกฯ ทุกทานจะไดเตรียมท่ีจะดําเนินการประชุม และการประชุมครั้งตอไป  
                   ฝายเลขาฯ จะไดปรึกษาทานประธานฯ วาจะกําหนดวันไหนเปนวันประชุมสภาฯ และจะทําหนังสือเชิญ 

         ประชุมทุกครั้ง การกําหนดสมัยประชุมก็เพ่ือท่ีจะใหทานสมาชิกฯ ทุกทาน ไดมี การวางแผนลวงหนาวา  
         ในชวงท่ีจะประชุมสภาฯ เปนชวงท่ีเตรียมการในเรื่องญัตติตาง ๆ เพ่ือเสนอเขาท่ีประชุมสภาฯ   
         สวนทานประธานฯ จะเรียกประชุมเม่ือใดก็คงจะดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง ประจําป ๒๕๖๐  

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 

นายกฯ           เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ท่ีเคารพ 

ตามท่ีกระผมไดแถลงนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เม่ือวันท่ี   
๓  มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยยึดม่ันตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข เพ่ือประโยชนของประเทศชาติ และการพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ใหเกิดประโยชน 
สูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเจตนารมณ ดังกลาว 
และเพ่ือใหการบริหารจัดการ ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารงานไวประกอบดวย  ดานการพัฒนาโครงสราง 
พ้ืนฐาน ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานความ 
ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพยสิน ดานการพัฒนาการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
ประกอบดวย ๖ นโยบายหลัก ๒๘ นโยบายยอย  นั้น กระผมขอรายงานผลการดําเนินงาน  
ตามนโยบายท่ีไดแถลงไว โดยไดจัดทําเปนเอกสารรูปเลม ซ่ึงไดแจกจายใหทราบกอนการประชุมแลว 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
      นายกเทศมนตรี 
ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม 

-ไมมี- 
หากไมมี ถือวาสภาเทศบาลฯ ไดรับทราบรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 
ตําบลยางเนิ้ง  ประจําป  ๒๕๖๐  



     -๖- 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง อ่ืน ๆ 

ประธานฯ         มีสมาชิกฯ  ทานใด มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนออีกหรือไม เชิญครับ 

นายกฯ  เรียนประธานสภาฯ ผมขอประชาสัมพันธการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ. หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง 

ประธานฯ         มีสมาชิกฯ  ทานใด มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนออีกหรือไม เชิญครับ 
 หากไมมีสมาชิกทานใด เสนอเรื่องอ่ืนใด ผมขอปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา    ๐๙.๒๐         น. 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางศิริญญ    บรรเลง) 
                  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

                        (ลงชื่อ)                 ผูตรวจรางรายงานการประชุม 
  (นายโกศล    ท องสวาง) 

  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 

(ลงชื่อ)                  ประธานฯ 
     (นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน) 

 
(ลงชื่อ)                    กรรมการ 

                         (นายวิชัย    ลาปน) 
 

(ลงชื่อ)                  กรรมการและเลขาฯ 
         (นายมานพ    ถาเกิด) 

   สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี  ๑ ประจําป  ๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 
(ลงชื่อ)             ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง         

(นายสงิหคํา    แสงหลา) 
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