รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน ครั้งแรก
วันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน
************************************
ผูมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายอนุพงค อินทะชัย
2 นายอังกูร
จันทะวงค
3 นายสําราญ กันไชย
4 นางเหรียญทอง อุตมะ
5 นายนภดล
กันธะวิลา
6 นางสาวนงนุช โพธา
7 นายมนัส
มะโนรส
8 นายนงนุช
ทิพยภาษา
9 นายณรงค
อุปพันธ
๑0 นายชาตรี
ใจคะจัด
๑1 นายทนง
พวงพฤกษ
๑2 นายชาญ
ปนปวง
ผูไมมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายวรกิตติ ศรีทิพากร
2 นางจินตนา รัตนโชติกุล
3 นายบุญโสต สมมนุษย
4 นายอิ่นแกว อินทะชัย
5 นางพรทิพย สุภาพพรชัย
6 นายบุญโท
กันธามณี
7 นางสาวนันทิยา สาระทูล

ตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
อนุพงค อินทะชัย
อังกูร
จันทะวงค
สําราญ กันไชย
เหรียญทอง อุตมะ
นภดล
กันธะวิลา
นงนุช
โพธา
มนัส
มะโนรส
นงนุช
ทิพยภาษา
ณรงค
อุปพันธ
ชาตรี
ใจคะจัด
ทนง
พวงพฤกษ
ชาญ
ปนปวง

หมายเหตุ

ตําแหนง
-

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
-

ตําแหนง
นายอําเภอสารภี
ทองถิ่นอําเภอสารภี
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ

ลายมือชื่อ
วรกิตติ ศรีทิพากร
จินตนา รัตนโชติกุล
บุญโสต สมมนุษย
อิ่นแกว อินทะชัย
พรทิพย สุภาพพรชัย
บุญโท กันธามณี
นันทิยา สาระทูล

หมายเหตุ

/ ผูเขารวม...

๒
ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
8 นายสมบัติ ศรีพงษสุวรณ

ตําแหนง
ปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ

สมบัติ ศรีพงษสุวรรณ

9

สิบเอกศีละถาวร ชุมภูศรี

10

นายธีรวัฒน

11

นางสาวอัญชลี เมืองแกว

12

นายปติพล

13

นางสาวศุภรัศมิ์ วงศอนิ ทร

14

นางสาวเปรมฤดี สังวรรณะ

15

นางสาวพริ้มรวี สมงาม

หัวหนาฝาวิชาการและแผนงาน พริ้มรวี

16

นางสาวสุพชิ ญาภัค วรัทนัยรัศมี

เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน สุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี

ปลัดกองวัน

รองปลัดเทศบาล

ถาวร

ชุมภูศรี

หัวหนาฝายอํานวยการ
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด

ธีรวัฒน

ปลัดกองวัน

อัญชลี

เมืองแกว

ผูอํานวยการกองคลัง

วหนาฝายแบบแผนและกอสราง
มาระวิชัย รักหัษาราชการแทนผู
ปติพล
อํานวยการกองชาง

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองการศึกษา

นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ

ศุภรัศมิ์

หมายเหตุ

มาระวิชัย
วงศอินทร

เปรมฤดี สังวรรณะ
สมงาม

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 5
เริ่มประชุม

นายอําเภอสารภี

การเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
การเลือกเลขานุการาสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
กําหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจําป พ.ศ. 2557 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558
เรื่อง เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

เวลา 09.3๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถานมาพรอมกันครบองคประชุมแลว
ปลัดเทศบาลตําบลไชยสถาน ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ไดเรียนเชิญนายอําเภอ
สารภีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาเทศบาล พรอมกลาวแสดงความ
ยินดีและใหโอวาท
ในวันนี้ไดรับมอบหมายจากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหมาทําหนาที่เปนประธาน
เปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถานครั้งแรก จากนั้นประธานไดกลาวทักทายสมาชิกสภา
เทศบาล นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผูเขารวมประชุม พรอมกลาวแสดงความยินดีกับ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และใหโอวาทแนวทางการบริหารงาน และกลาวเปดประชุม
สภาเทศบาลตําบลไชยสถาน พรอมใหที่ประชุมดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป
/ปลัดเทศบาล...

๓
ปลัดเทศบาล

นายนพดล กันธะวิลา
ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 1 ขอ 7 กําหนดใหในการประชุมสภาครั้งแรกใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
เลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่น
คราวนั้น เปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว ซึ่งจากการตรวจสอบขอมูลปรากฏวา ในที่ประชุมแหงนี้
นายนพดล กั น ธะวิ ล า อายุ 63 ป เป น บุ ค คลที่ มี อ ายุ สู ง สุ ด ดั ง นั้ น จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ
นายนพดล กันธะวิล า เปน ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว และดํ า เนิน การตามระเบีย บวาระ
การประชุม ตอไป
กลาวขออนุญาตเปนประธานสภาเทศบาลชั่วคราวตามที่ระเบียบ กฎหมาย กําหนดไว
และขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการ ตอไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 17 กําหนดวา กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา
เทศบาล ดังนั้นจึงขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดกลาวคําปฏิญาณตนตามขอความที่ได
จัดเตรียมไวให โดยขอใหประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เปนผูกลาวนําไปพรอม ๆ กัน และเขาสู
ระเบียบวาระการประชุม ตอไป
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถานทุกทาน ไดกลาวคําปฏิญาณตน ดังนี้
“ขาพเจา จะรักษาไวและปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตยสุจริต
และปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถิ่นดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ
มอบหมายใดโดยสิ้น”

ระเบียบวาระที่ ๑
การเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
นายนภดล กันธะวิลา
เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 1 ขอ 8 กําหนดวา วิธีการเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่น คํา
เสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และให
สมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอ
คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว ประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภา
ทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะ
คนที่ไดคะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิมแตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก ในการตรวจนับ
คะแนน ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนมาชวย สําหรับ
วิธีจับสลาก
ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวดําเนินการใหคนที่ไดรับคะแนนเทากันตกลงกัน
เสียกอนวา จะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดใหประธานสภาชั่วคราวจับ
สลากวาคนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวใหจัดทําบัตรสลากชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน มี
จํานวนเทากับจํานวนคนไดรบั คะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปน
ประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภา
ทองถิ่น”
/นายนพดล...

๔
นายนพดล กันธะวิลา

ตามที่ปลัดเทศบาลไดชี้แจงขั้นตอนการเลือกประธานสภาเทศบาลแลว ขอใหสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อ และใหมีผูรับรองจํานวนไมนอยกวา 2 คน
นายณรงค อุปพันธ
นายณรงค อุปพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายอังกูร จันทะวงค เปน
ประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
นายนพดล กันธะวิลา
ขอผูรับรอง จํานวน 2 คน
1. นายชาตรี ใจคะจัด
2. นายชาญ ปนปวง
สอบถามวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะเสนอผูใดอีกหรือไม ปรากฎวาไมมี
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุมมีม ติเ ห็นชอบให นายอังกูร จันทะวงค เปน ประธานสภาเทศบาลตําบล
ไชยสถาน
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
11 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
นายนพดล กันธะวิลา
ขอพั ก การประชุ ม 10 นาที เพื่ อ ให ป ลั ด เทศบาลเตรี ย มการเกี่ ย วกั บ การเลื อ ก
รองประธานสภาเทศบาล ตอไป
พักการประชุม 10 นาที และเริ่มประชุมตอ
ระเบียบวาระที่ ๒
ปลัดเทศบาล

การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
แจ ง ให ที่ป ระชุ ม ทราบว า ระหว า งพั ก การประชุม ไดนํ า เรี ย นมติที่ ป ระชุ มสภาเทศบาล
เกี่ยวกับการเลือกประธานสภาเทศบาลใหนายอําเภอสารภีพิจารณา และนายอําเภอสารภีซึ่งไดรับ
มอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาล และขออาน
ประกาศอําเภอสารภีกอนจะเลือกรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล หลังจาก
อ า นประกาศอํ า เภอสารภี ได เ รี ย นเชิ ญ นายอั ง กู ร จั น ทะวงค ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น
ประธานสภาเทศบาลตํ า บลไชยสถานได ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม ในการเลื อ ก
รองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาลตอไป โดยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 1 ขอ 12 กําหนดวา วิธีการเลือก
ประธานสภาทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นจัดใหมีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นเทา กับ
จํานวนที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด ซึ่งเทศบาลตําบล กฎหมายกําหนดให
มีรองประธานสภา จํานวน 1 คน โดยใชวิธีการตามขอ 8 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม ซึ่งก็คือใชวิธีการ
เชนเดียวกับการเลือกประธานสภาเทศบาลที่ผานมาเมื่อสักครู ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเสียงสูงสุด
เทากัน ก็ใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันนั้น และถายังไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก
ใหประธานสภาทองถิ่นออกเสียงชี้ขาด
ประธานสภา
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ และใหมีผูรับรองจํานวนไมนอยกวา 2 คน
นายทนง พวงพฤกษ
นายทนง พวงพฤกษ สมาชิก สภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายชาตรี ใจคะจัด เป น
รองประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
/ประธานสภา...

๕
ประธานสภา

มติที่ประชุม

ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายณรงค อุปพันธ
2. นายชาญ ปนปวง
สอบถามวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอผูใดอีกหรือไม ปรากฎวาไมมี
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให นายชาตรี ใจคะจัด เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบล
ไชยสถาน
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง

2

เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน

ประธานสภา
ปลัดเทศบาล

ตอไปเปนการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 1 ขอ 18 ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถิ่น ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถิ่น และขอ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น
ใหประธานสภาทองถิ่นนําวิธีเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ตามขอ 12 มาบังคับใชโดยอนุโลม
เมื่อสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแลวใหเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราวพนจาก
ตําแหนง ซึ่งเปนขั้นตอนของระเบียบฯ ที่กําหนดไว

ประธานสภา

ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาเทศบาล และ
ใหมีผูรับรองจํานวนไมนอยกวา 2 คน

นายนพดล กันธะวิลา

นายนพดล กันธะวิลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นายสมบัติ ศรีพงษสุวรรณ
ปลัดเทศบาลตําบลไชยสถาน เปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน

ประธานสภา

ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นางเหรียญทอง อุตมะ
2. นางสาวนงนุช โพธา
สอบถามวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอผูใดอีกหรือไม ปรากฎวาไมมี

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให นายสมบัติ ศรีพงษสุวรรณ เปนเลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลไชยสถาน
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10
ไมเห็นชอบ
-

เสียง
เสียง

งดออกเสียง

เสียง

2

/ระเบียบวาระที่ 4...

๖
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องกําหนดสมัยประชุมสภา ฯ ประจําป พ.ศ. 2557 และกําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558

ประธานสภา

การกํ า หนดสมั ย ประชุ ม สภาฯ ประจํ า ป พ.ศ. 2557 และกํ า หนดวั น เริ่ ม ประชุ ม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย

เลขานุการสภา

สภาตองดําเนินการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2557 และกําหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจําปสมัยแรก ของป 2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 1 ขอ 11 เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่น
เลือกรองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ซึ่งสําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุม
สมั ย สามั ญ ประจํ า ป แ ต ล ะสมั ย ในป นั้ น จะเริ่ ม เมื่ อ ใด แต ล ะสมั ย ในป นั้ น มี กํ า หนดกี่ วั น
กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน
การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นกําหนด
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 25 วรรคหนึ่งกําหนดวา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด มาตรา 25 วรรคสี่ สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัด
และตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วา ด วยข อ บัง คั บ การประชุ ม สภาท องถิ่ น พ.ศ.
2547 หมวด 2 ขอ 21 การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม
สมัยสามัญประจําป ของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาบังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของสภาทองถิ่น พรอมทั้ง
ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งที่ประชุมจะกําหนดสมัยประชุมเปนประการใด ขอใหที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา

ประธานสภา

ขอปรึกษาที่ประชุมวา สมัยประชุมสมัย สามัญ ประจําป พ.ศ. 2557 จะกํา หนดวันที่
เทาไร และจะกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558 เมื่อใด

นางเหรียญทอง อุตมะ

นางเหรียญทอง อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอใหกําหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2557 ดังนี้
สมัยที่ 2

เริ่มวันที่ 26 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2557 มีกําหนด 30 วัน

สมัยที่ 3

เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2557 มีกําหนด 30 วัน

สมัยที่ 4

เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2557 มีกําหนด 30 วัน

และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558 เริ่มวันที่ 2 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม
2558 มีกําหนด 30 วัน
/ประธานสภา...

๗
ประธานสภา

ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายมนัส มะโนรส
2. นายนงนุช ทิพยภาษา
สอบถามวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม ปรากฎวาไมมี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2557 ดังนี้
สมัยที่ 2
เริ่มวันที่ 26 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2557 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 3

เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2557 มีกําหนด 30 วัน

สมัยที่ 4

เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2557 มีกําหนด 30 วัน

และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558 เริ่มวันที่ 2 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม
2558 มีกําหนด 30 วัน
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมี-

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมี เนื่องดวยมีญัตติ
ดวนของนายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน ในการแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ซึ่งหากเนิ่นชาอาจสงผลกระทบตอการดําเนินภารกิจหนาที่ของเทศบาลในภาพรวม อาศัยอํานาจ
ตามขอ 23 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงขอนัดหมายการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้ง ที่ 1 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตํา บลไชยสถาน และ
ขอเชิญนายอําเภอสารภีกลาวปดประชุม

นายอําเภอสารภี

ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล และผูบริหารปฏิบัติงานรวมกันใหเปนไปดวยดี และอวยพรให
ทุกทานทํางานดวยความราบรื่น ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ผมขอปดประชุม

ปดประชุม

เวลา ๑2.00 น.

ลงชื่อ...............................................................ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

๘
ลงชื่อ...............................................................ผูตรวจรางรายงานการประชุม
(นายสมบัติ ศรีพงษสุวรรณ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน

ลงชื่อ...............................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายอังกูร จันทะวงค)
ประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน

๙
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
( นายสําราญ กันไชย )
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายทนง พวงพฤกษ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายมนัส มะโนรส )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
(นายณรงค อุปพันธ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายอนุพงค อินทะชัย )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
(นายชาญ ปนปวง )

ลงชื่อ.........................................เลขานุการกรรมการ
( นายนงนุช ทิพยภาษา )

