รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
............................................................................
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าประชุม
๑. นายทองเดือน
เกตุเอี่ยม
ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๒. นายเศกสรร
ทองไทย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๓. นายอนันต์
หิรัญสวรรค์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๔. นายประทวน
พรมเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๕. นายบารุง
ศรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๖. นางจิรภัทร์
พุฒมาลา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๗. นายอาณัติ
วงค์สถาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๘. นางสาวพิมลพัชร บัวเชื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๙. นายนิพล
ขาจุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๑๐. นายสมศักดิ์
โมราลักษณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๑๑. ร.ต.สันติ
ฟ้ากระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
๑๒. นายสุดใจ
อินทร์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายทวีป
คลังกรณ์
รองนายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
๒. นายอักษร
แก้วเกตุ
รองนายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
๓. นายพัว
พรวนศิริ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๔. นายสุทิน
ฟักสด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
๕. นายมาโนชญ์
ฟูเหล็ก
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
6. นายพลกฤติ
พัตรปาล
รองปลัดเทศบาล
7. นางสาวมยุรี
ศรีใส
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
8. นายศราวุฒิ
เหมืองสาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เปิดประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา
เมื่อถึงกำหนดเวลำนัดประชุมแล้ว เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลงิ้วงำม ได้ทำ
กำรตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำฯ ผู้มำประชุมซึ่งมีสมำชิกสภำฯ มำประชุม
เกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม เลขำนุกำรสภำฯ จึงได้ให้สัญญำณเพื่อเรียกสมำชิก
สภำเทศบำลต ำบลงิ้ว งำม เข้ ำห้ อ งประชุม โดยมี นำยทองเดื อ น เกตุ เอี่ ย ม
เป็ น ประธำนในกำรประชุมและได้เชิญ ประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบู ช ำพระ
รัตนตรัย พร้อมกล่ำวเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ครับ ขอสวัสดีครับท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
/๑/๒๕๖๑.....
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๑/๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับจันทร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ลาดับต่อไปผมขอเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม ครับ
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
๒๕61 ครั้งที่ 1 ด้วยสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้ ประกาศกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2561 มีกาหนด 28 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕61 เป็นต้น
ไป อาศั ย อ านาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการประชุ ม สภา
ท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 23
จึ งขอนั ด ประชุ ม สภาเทศบาลต าบลงิ้ ว งาม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม ตั้งแต่เวลา ๐๙.30 น. เป็นต้นไป โดยมีข้อกาหนด
ดังนี้
1. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นให้ แต่ง
เครื่องแบบสีกากี ประพฤติตนเรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดให้
2. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ กล่าวคาหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
3. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
4. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทาเสื่อมเสียเกียรติ
ของที่ประชุมหรือจงใจกระทาการใดๆเป็นอันรบกวนกิจการของที่
ประชุม
5. ห้ามผู้ใดพกอาวุธเข้ามาในที่ประชุม
6. ห้ามผู้ใดขัดคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕61 นายทองเดือน เกตุเอี่ยม ประธานสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม ประธานไม่มีเรื่องชี้แจง ท่านนายกมีอะไรชี้แจงไหมครับ
นายทวีป คลังกรณ์
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
รั ก ษาการแทนนายกเทศมนตรี ต าบลงิ้ว งาม เนื่ อ งจากนายกติ ด ราชการที่
ต่างจังหวัดในส่วนของผู้บริหารมีเรื่องแจ้งให้ทราบ อย่างแรกการจัดงานกีฬา
ต้ า นยาเสพติ ด ในวัน ที่ ๑๒ – ๑๖ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บริ เวณลานกี ฬ า
เทศบาลตาบลงิ้วงาม และเรื่องที่สองโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลังแก่บุคลากรเทศบาล ออกเดินทางวันที่ ๑
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารมีเรื่องชี้แจงเพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรานงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัย สามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๐ วันพุธ ที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
/นายทองเดือน..……
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

เชิญเลขานุการสภาฯสรุปรายงานผลการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองการประชุมฯ

นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

ได้อ่าน รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่
๑ / ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพร้อมกับ
สมาชิกสภาฯกันจนครบทุกหน้า

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

เล ขานุ ก ารสภ าฯ ได้ อ่ าน ราย งาน ก ารป ระชุ ม ส ภ าฯ ให้ ที่
ประชุมรับทราบแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงาน
การประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้ า ไม่ มี ท่ านใดแก้ ไ ขรายงาน การป ระชุ ม สภ าฯ ผมขอมติ ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2560 วันพุธที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หากรับรองโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2560 วันพุธที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จานวน 11 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2560 วันพุธที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน 11 เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน ๑๒ คน)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
/นายทองเดือน..……
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาเทศบาล)
นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
(เลขานุการสภาฯ)

๕.๑ กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมั ย สามั ญ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖1 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปี
ถัดไป
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั งคั บ การประชุ ม สภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้ อ ๑๑ เมื่ อ มี ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น แล้ ว ให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น เลื อ กรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนา
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้
๒) สาหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจาปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้
กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
กาหนดกี่วันการกาหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด
ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ข องปี ถั ด ไป และระยะเวลาของสมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจาปี ส มัยแรกของปีถัดไป ให้ ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุม
สามัญ ประจาปีส มัยแรกของแต่ละปี โดยนาความข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดย
อนุ โลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ป ระธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๔ ในปี ห นึ่ งให้ มี ส มั ย ประชุ ม สามั ญ สี่ ส มั ย สมั ย ประชุ ม
สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้เทศบาลกาหนด
มาตรา ๒๔ วรรค ๔ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่
เกินสามสิบวัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
ขอเชิญท่านเลขาฯสภาชี้แจง ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาตาบล
งิ้วงามที่เคารพ ขอเสริมการประชุมสภาที่กาหนดใช้ซึ่งเขากาหนดไว้ว่าการ
ประชุมสมาฯภาสมัยแรกของทุกปี วันนี้เป็นการประชุมสมัยแรกเราต้ องกาหนด
วั น ประชุ ม สมั ย สภาฯกั น ถ้ า ไม่ ก าหนดก็ ถื อ ว่ า ไม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันกาหนดสมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ. 2561 จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้
/กาหนด..……
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กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
กาหนดกี่วัน ขอเชิญ ครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอเชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น ก าหนดสมั ย สามั ญ ประจ าปี พ.ศ. 2561
ว่าควรจะมีกี่สมัย และจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้
ก าหนดวั น เริ่ ม ประชุ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ส มั ย แรกของปี ถั ด ไป
คือ ปี พ.ศ. 2562 และมีกาหนดกี่วัน โดยให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอ กาหนด
สมัยประชุม ว่าควรจะกาหนดไว้กี่สมัย เชิญท่านบารุง ศรีจันทร์ ครับ

นางจิรภัทร์ พุฒมาลา
(สมาชิกสภาเขต1 )

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ดิฉัน นางจิรภัทร์ พุฒมาลา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามเขต 1 เสนอให้
กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561
ไว้ 4 สมัยเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจของ เทศบาลตาบลงิ้วงาม ค่ะ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม หรือไม่ ครับ

มติที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ป ระชุม กาหนดสมั ยประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
สมัยสามัญประจาปี พ.ศ. 2561 ไว้ 4 สมัย หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน 12 คน)

มติที่ประชุม

เห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยสามัญประจาปี
พ.ศ. 2561 4 สมัย จานวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้ งนี้ เห็ น ชอบก าหนดสมั ย ประชุ ม สภาเทศบาลต าบลงิ้ว งาม สมั ย สามั ญ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 4 สมั ย จ านวน 11 เสี ย ง ไม่ เห็ น ชอบ – เสี ย ง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ต่อไปเป็นการกาหนด ว่าแต่ละสมัยประชุม จะกาหนดให้มีกี่วัน และ
เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ บ้าง ขอเชิญที่ประชุมร่วมกันเสนอ ครับ
เชิญท่านบารุง ศรีจันทร์ ครับ
/นายบารุง........
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นายบารุง ศรีจันทร์
(สมาชิกสภาเขต1 )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบารุง ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเขต 1 ผมขอเสนอให้กาหนดวันประชุม
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจาปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตาบลงิ้วงาม
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2561 กาหนด ไว้ดังนี้
สมัยที่ ๑ มีกาหนด 28 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๒ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๓ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๔ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2562
ประชุมสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕62 มีกาหนด 30 วัน เริม่ ตั้งแต่ วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕62 เป็นต้นไป

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอบคุณท่านบารุง ทีไ่ ด้เสนอให้กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงาม สมัยสามัญ ประจาปีพ.ศ. 2561 และวันเริ่มประชุมสมัย สามัญ
ประจาปี พ.ศ. 2562 คือใครจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือ ไม่ ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุม กาหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยสามัญประจาปี พ.ศ. 256 และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตาบลงิ้วงาม
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2561 กาหนด ไว้ดังนี้
สมัยที่ ๑ มีกาหนด 28 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๒ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๓ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๔ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2562
ประชุมสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕62 มีกาหนด 30 วัน เริม่ ตั้งแต่ วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕62 เป็นต้นไป หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
(เลขานุการสภาฯ ทต.งิ้วงาม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมมี จานวน ๑๒ คน)

มติที่ประชุม

เห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยสามัญประจาปี
พ.ศ. 2561 และวัน เริ่มสมัยประชุมสามัญ และวัน เริ่มสมัยประชุม สามั ญ
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตาบลงิ้วงาม
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2561 กาหนด ไว้ดังนี้
/สมัยที่ ๑ ………
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สมัยที่ ๑ มีกาหนด 28 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๒ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๓ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๔ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2562
ประชุมสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕62 มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑
กุมภาพัน ธ์ ๒๕62 เป็น ต้น ไป จานวน 11 เสียง ไม่เห็น ชอบ – เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ครั้งนี้ มีมติเห็นชอบ ให้กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
สมัยสามัญประจาปี พ.ศ. 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี
พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยประชุมสามัญ ประจาปี
2561 กาหนด ไว้ดังนี้
สมัยที่ ๑ มีกาหนด 28 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๒ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๓ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๔ มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2562
ประชุมสมั ยสามั ญ ประจาปี ๒๕62 มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕62 เป็ น ต้ น ไป จ านวน 11 เสี ย ง ไม่ เห็ น ชอบ – เสี ย ง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เรื่องเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกครับ
เชิญท่าน อาณัติ ครับ

นายอาณัติ วงค์สถาน
(สมาชิกสภาเขต๑ )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
นายอาณัติ วงค์สถาน สมาชิกสภาเขต ๑ ผมมีเรื่องเสนอสองเรื่อง ดังนี้
เรื่องแรกผมขอปรึกษาการจัดหาดน้าน่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ผมได้ทราบว่า
ทางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านไม่จัดแล้ว เรื่องที่สองถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑,๒,๓ และ
หมู่ที่ ๑๑ ยังไม่ได้ดาเนินการอยากให้ดาเนินการก่อนหน้าฝน และขอฝากเรื่อง
กล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงของเทศบาลงิ้วงามด้วยนะ ครับ จากเหตุการณ์ยิง
ร้านลาบเป็ดทางด้านตารวจได้สอบถามว่าเทศบาลตาบลงิ้วงามมีกล้อง CCTV
ตรงไหนบ้าง ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
/นายทองเดือน.....
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นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายอนันต์ หิรัญสวรรค์
(สมาชิกสภาเขต ๑ )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)
นายนิพล ขาจุ้ย
(สมาชิกสภาเขต ๒ )

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่าน อนันต์ ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
นายอนันต์ หิรัญสวรรค์ สมาชิกสภาเขต ๑ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบสามเรื่องดังนี้
ครับ เรื่องแรกเสริมท่านอาณัติเกี่ยวกับถนนลูกรังถ้ายังไม่ดาเนินการอยากให้
ดาเนินการก่อนหน้าฝนถ้าฝนตกแล้วจะดาเนินการลาบากมาก เรื่องที่สอง
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมท่อลอดเหลี่ยมของหมู่ที่ ๑๑ ชาวบ้านอยาก
ให้วางท่อเพิ่มจานวน ๓ จุด ( จานวน ๑๘ ท่อ) ให้ด้วย และขอฝากเรื่องความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น ไฟแสงสว่างของหมู่ ๑๑ ด้ ว ยนะครับ ครั บ
ขอบคุณครับ
เชิญท่าน นิพล ครับ
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
นายนิพล ขาจุ้ย สมาชิกสภาเขต ๒ มีชาวบ้านแจ้งมาว่าอยากได้ถนนลูกรัง
จ านวน ๕ สาย ดั งนี้ ค รับ ๑. ถนนลู ก รัง สายต้ น มะตั น ถึงนานายสั งวาลย์
หิงสุวรรณ์ ๒.ถนนลูกรังจากนา ผอ.โรงเรียนอนุบาล ถึงนานายบุญเพ็ง กล่อม
แจ้ง ๓. ถนนจากนานายสนั่นแป้นดี ถึงนานายมี แดงใส ๔.ถนน หมู่ที่ ๕ จาก
นานายทิม พรมเส็ง ถึงนายนายเนียร ศรีสกุล ๕.ถนนเส้นร้องหมาผี ตั้งแต่
ปากทางเข้าผนังดอยแก้ว จนถึงนานายคง และผนังกั้นน้าห้วยก๊องแก็ง ที่นา
นางลมภา กองศิลป์ หมู่ที่ ๖ ก่อนเมษายนนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สันติ ครับ

ร.ต.สันติ ฟ้ากระจ่าง
(สมาชิกสภาเขต ๒ )

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
ร.ต.สันติ ฟ้ากระจ่าง สมาชิกสภาเขต ๒ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ผมขอถนน
ลูกรังสายบ้าน ด.ต.ถาวร กาวิน ถึงบ้าน ร้อยตรีภาวุธ ฟูกุล หมูที่ ๗ ครับ
ขอบคุณครับ

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแจ้ง ประชาสัมพันธ์ หรือซักถามท่านนายกฯ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอเชิญครับ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายทวีป คลังกรณ์
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงามและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
งิ้วงามที่เคารพ กระผม นายทวีป คลังกรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม
/รักษาการ........
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รักษาการแทนนายกเทศมนตรี ผมขอขอบคุณ ท่ านสมาชิกที่ เสนอเรื่องราว
ต่างๆ ให้ ค ณะผู้ บ ริห ารทราบ เพื่ อ ที่ ค ณะผู้ บ ริห ารจะได้ ด าเนิ น การและหา
ทางแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนตาบลงิ้วงามต่อไป จะได้
พัฒนาตาบลของเราให้มีความกินดีอยู่ดี มีความสะดวกสบายต่อไป ทุกเรื่องที่
ท่านเสนอทางคณะผู้บริหารจะดาเนินการให้ ครับ ผมขออนุญาตชี้แจงเพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแจ้ง ประชาสัมพันธ์ หรือซักถามท่านนายกฯ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองเดือน เกตุเอี่ยม
(ประธานสภาฯ )

ถ้าไม่มีผมขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม สมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑
ประจาปี ๒๕๖๑

ปิดประชุมเวลา

12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม

/คณะกรรมการ.....
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม ได้ตรวจสอบรายงายการประชุมแล้ว
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายนิพล ขาจุ้ย)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 2
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายอนันต์ หิรัญสวรรค์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 1
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุดใจ อินทร์ศิริ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม เขต 2
กรรมการ/เลขานุการ ตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลงิ้ว งาม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลงิ้ว งาม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม
จึงได้ล งลายมือชื่อไว้เป็ น หลั กฐาน ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2554 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ .....................เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายทองเดือน เกตุเอี่ยม)
ประธานสภาเทศบาลตาบลงิ้วงาม

