
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1   ประจ าปี  พ.ศ. 2558 

วันอังคารท่ี  10  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  2558  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร 

……………………………. 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายจรินทร์   คุ้มกุมาร ประธานสภาฯ จรินทร์   คุ้มกุมาร 
2. นายบุญรวย  สุตระ รองประธานสภาฯ บุญรวย  สุตระ 
3. นายยงยุทธ   โชติพันธ์ สมาชิกสภาฯ ยงยุทธ  โชติพันธ์ 
4. นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ ประคอง   สุวรรณ 
5. นายประสงค ์  นาคราช สมาชิกสภาฯ ประสงค์   นาคราช 
6. นายพิเชฐ   แสนโยชน์ สมาชิกสภาฯ พิเชฐ   แสนโยชน์ 
7. นายสมมาศ   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ สมมาศ   สุวรรณ 
8. นางสาวปรีดาภรณ์   สินภิบาล สมาชิกสภาฯ ปรีดาภรณ์   สินภิบาล 
9. นายสมเกียรติ   คงนุกูล สมาชิกสภาฯ สมเกียรติ   คงนุกูล 

10. นายเสถียร   ชักแสง สมาชิกสภาฯ เสถียร   ชักแสง 
11. นายเอี่ยม   รัสมโน สมาชิกสภาฯ - 
12. นายฟื้น   ยอดนารี สมาชิกสภาฯ ฟ้ืน   ยอดนารี 
13. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภาฯ อธิคม   อนันตธนวิทย์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายเอี่ยม  รัสมโน สมาชิกสภาฯ - 
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

-ส าเนา- 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายอนัน    ศิริวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี อนัน  ศิริวรรณ์ 
2. นายกฤษฎา    นาคเนตร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี กฤษฎา  นาคเนตร 
3. นายธรรมรงค์    นาคเนตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ ธรรมรงค์    นาคเนตร 
4. นางสาวธันยพัฒน์    ทองสุข เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ธันยพัฒน์   ทองสุข 
5. นางบุญเรียง    พรหมมาศ เจ้าพนักงานธุรการ บุญเรียง    พรหมมาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.30   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   -  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1   
    ประจ าปี พ.ศ.  2558 วันที่  5  มกราคม  2558 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมโดยมีให้มีการแก้ไขรายละเอียด หน้า 19  
    ในส่วนของรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน จากรายชื่อเดิม 
     1.  นายบุญรวย    สุตระ   รองประธานสภา  
     2.  นายประคอง    สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
     3.  นายสมมาศ    สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    แก้ไขเป็น 

1. นายสมเกียรติ    คงนุกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายพิเชฐ    แสนโยชน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
3. นายเสถียร    ชักแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

ประธานสภาฯ    5.1  การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร  สมัย 
    สามัญ ประจ าปี  พ.ศ.  2558  และสมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.  2559  

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ข้อ  11  และข้อ  21  ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
    ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญของสภาท้องถิ่น ขอเชิญ 
    ท่านเลขาสภาชี้แจง ข้อกฎหมาย 
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เลขานุการสภาฯ   เรียน  ท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภา 
            เทศบาลทุกท่าน 

     กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
    ต าบลนาสาร ขอชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2557  ข้อ 11 และข้อ 21 ในการ 
    ประชุมสภาครั้งแรก ต้องก าหนดวาระการประชุมเพ่ือก าหนดสมัยประชุม 
    ประจ าปีทั้งปี รวมถึงจ านวนสมัย วันเริ่มสมัยประชุม และระยะเวลาของแต่ละ 
    สมัย รวมทั้งก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1   ของปีถัดไป ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
    สภาเทศบาลต าบลนาสาร ได้ก าหนดสมัยประชุม จ านวน 4  สมัย ๆ ละ 30  วัน  
   ส าหรับเทศบาลจะก าหนดเป็น  4  สมัย แต่ขององค์การบริหารส่วนต าบล

จะก าหนด 2 ถึง 4  สมัย แล้วแต่สภาจะมีมติเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  ท่านเลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ผมขอมติ
จากที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมเป็น  4  สมัย ๆ ละ  30  วัน  
เห็นชอบ  10   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  ขาด
ประชุม  1  เสียง  (นายเอ่ียม  รัสมโน)  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนด ดังนี้ 

1. สมัยสามัญ ประจ าปี 2558 

1.1  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2558 
 ตั้งแต่วันที่  17  มกราคม -  15  กุมภาพันธ์  2558 

1.2  สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  2558 
 ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน – 30  เมษายน  2558 

1.3  สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2558 
 ตั้งแต่วันที่  2  สิงหาคม – 31 สิงหาคม  2558 

1.4  สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  2558 
 ตั้งแต่วันที่  15 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558 

2. สมัยสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ตั้งแต่วันที่  18  มกราคม – 16  กุมภาพันธ์  2559 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา      14.30     น. 
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    (ลงชื่อ)  บุญเรียง   พรหมมาศ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
      เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
   (ลงชื่อ)  อธิคม   อนันตธนวิทย์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
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   (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
 

   (ลงชื่อ)                            ประธานสภาเทศบาล 
             (นายจรินทร์   คุ้มกุมาร) 
 


