
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. ๒๕62 คร้ังที่ 1 

วันพุธที่ 27  พฤศจิกายน 2562 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา 

*********************** 
ผูมาประชุม 
๑.   นายพศิน            ธิติมงคล ประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
2.  นายคชศักดิ์         รอดบุญลือ รองประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
3.   นายภักดี            แดงสอน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
4. นายภิญโญ          กระสินธุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
5. นายจีรศักดิ์ ศรีมวง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
6. นายวสุ ปริยพาณิชย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
7.  นายเทียน            ไขลือนาม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
8. นายสุชาติ           เข็มสม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
9.  นายณัฐพงศ         ทรัพยอินทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
10. นางอรพินธุ จิตตสวาง รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 
ผูไมมาประชุม 
1. นายไพรวัลย        สินลอมทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายณัฐวัฒน          ปริยพาณิชย นายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
2. นางสาววรรณรดา เลิศลบ รองนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
3. นางสาวศศิกานต กัลยา รองนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
4.  นางมาลิณี เลาหสุวรรณพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
5.   นายวิรัลพัชร วณิชวิรนันทกุล ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
6.   นางสาวจําเนียร สวามีชัย รองปลัดเทศบาล 
7.   วาท่ีรอยตรีเสนห  สุพุทธี หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสุชารินี แกววรรณฤทธ์ิ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง 
9. นายปรีชา เอียดขวัญ ผูอํานวยการกองชาง 
10. นางณีรนุช สมบุญสุโข ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
11. นายปริญญา คงแยม ผูอํานวยการกองการศึกษา 
12. นางเบ็ญจมาศ มีประมูล หัวหนาฝายอํานวยการ 
13. จาเอกบุญภา กล่ินมัคผล หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
14. จาเอกธนัท พวงดอกไม หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
15. นางสาวชนกานต     ท่ึงในธรรม เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นางสาวมนตรี บุบผาสวย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
17. นายณรงค รักพวง ประชาชนชุมชนโพธ์ิทอง 
18. นายกลรัตน ศิริพิน นักศึกษาฝกงาน 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
นางอรพินธุ  จิตตสวาง   -   เมื่อไดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ ไดใหสัญญาณเรียนเชิญ 
(เลขานุการสภาฯ)      สมาชิกสภาฯ  เขาหองประชุม 

-  เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย 
     ประกาศสภาเทศบาลตําบลศาลายา 

เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา สมยัสามัญ  
สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕62 

                            ………………………………………… 
 

    ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา เมื่อวันท่ี 30 
มกราคม 2562  ไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 
4 ประจําป พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแตวันท่ี  1 – 30 พฤศจิกายน  2562  นั้น
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙6  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4)  พ.ศ. ๒๕62  
และขอ ๒๒  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๔  จึงเรียกประชุม  สภาเทศบาลตําบลศาลายา   สมัยสามัญ  สมัย
ท่ี 4 ประจําป  พ.ศ. ๒๕62  คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน  2562     
                 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
                 ประกาศ ณ วันท่ี   13  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕62 

 
                                                                  (ลงชื่อ)      นายพศิน     ธิติมงคล 

                                             (นายพศิน     ธิติมงคล) 
                                                                 ประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
นายพศิน   ธิติมงคล   -   สวัสดี ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
(ประธานสภาฯ)                  ศาลายา และทานผูมีเกียรติ ทุกทาน  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล 

    ตําบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังท่ี  1      
    บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว  
    ผมขอเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

        /ระเบียบวาระ... 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 

 
ท่ีประชุม 

- รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 
 ตําบลศาลายา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดแจกใหทุกทานทราบแลว 
- แนะนําขาราชการท่ีโอนยายมาใหม นายวิสุทธ์ิ เสาวรัจ 
 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม โดยวันนี้ติดราชการ 
 

- รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
           ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่ 26  กันยายน  2562   

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทูถาม    
นายพศิน   ธิติมงคล    -   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองดวน ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)       
ท่ีประชุม   -   ไมมี 
นายพศิน   ธิติมงคล    -   ถาไมมีผมขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 ครับ 
(ประธานสภาฯ)       

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  
นายพศิน  ธิติมงคล  -  ไมมีนะครับ  ตอไประเบียบวาระท่ี 5 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม    
    - ไมมี 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 6... 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ท่ีประชุม 

 - ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบรายงานการประชุม มีทานใดขอแกไขถอยคํา
หรือเพ่ิมเติมขอความตอนใดหรือไม และขอเรียนวารายงานการประชุม
ดังกลาวไดผานการตรวจจากคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
แลว เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2562  ขอเชิญครับ 
-  ไมม ี

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ท่ีประชุม 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม 
 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 

-   เมื่อไมมีสมาชิกทานใด ขอแกไขหรือเพิ่มเติมอะไรแลว ขอเรียนถาม   
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล  
ศาลายา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป พ.ศ. ๒๕62 คร้ังท่ี 1 เมื่อ
วันท่ี  26 กันยายน  2562 โปรดยกมือขึ้น 
-   ยกมือเห็นชอบ..........8...........ทาน 
-   ทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
 
-   ยกมือไมเห็นชอบ.........-........ทาน   
-   งดออกเสียง................-.........ทาน 
-   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลตําบลศาลายา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  พ.ศ. ๒๕62 
คร้ังท่ี 1  เม่ือวันท่ี  26 กันยายน  ๒๕62.....8.........ทาน  ถือวาท่ี
ประชุมรับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 






	ประกาศสภาเทศบาลตำบลศาลายา

