
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลทีว่ัง 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   ประจ ำปี พ.ศ. 2557 
วันศุกร์ที่  30  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. 2557 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลที่วัง 
 
ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมศักดิ์  กลีบแก้ว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   
7. นายวิโรจน ์ วงศ์เมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วิโรจน ์ วงศ์เมฆ 
8. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์   แป้นสุข 
9. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิทน สระบัว 
๑0. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   
11. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
12. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 
 
ผู้ไม่มำประชุม 
1.  นายชัยณรงค ์ เจริญธรรมรักษ์ 
2.  นายวิชิต    ทับทอง 
 
เปิดประชุม 10.00 น. 
      

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  อ้างถึงประกาศสภาเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2557  ลงวันที่  25  เมษายน  2557 

ตามหนังสือที่อ้างถึง  สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัย
สามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2557  มีก าหนด 30  วนันับตั้งแต่วันที่ 1 – 30  พฤษภาคม   พ.ศ. 2557  นั้น  

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  ข้อ 22 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่  30  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยบุญสม  วังบวัทอง) 
ประธำนสภำเทศบำล 

 



๒ 
 

 

 

ระเบียบวำระท่ี ๑    เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
-  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง   

นำยบุญสม  วังบัวทอง  แจ้งผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง  เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม  2557  
ประธำนสภำเทศบำล  ผลการเลือกตั้งนายเชาวลิต  เจริญพงศ์  ได้เป็นนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง  
  
   

ระเบียบวำระท่ี 2    เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
-  การประชุมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วังสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่       
1 /2556 ประจ าปี พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่  24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความหรือ   
ประธำนสภำเทศบำล ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไข

ถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม 

ที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยมติเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องเพื่อทรำบ   

นำยบุญสม  วังบัวทอง   -   แจ้งเรื่องการแถลงนโยบายของผู้บริหาร  ก็คงจะต้องขอเปิดการประชุมสมัย 
ประธำนสภำเทศบำล   วิสามัญน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ว่าด้วยการ

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี) 

นำยบุญสม  วังบัวทอง   เปิดโอกาสให้สมาชิกพูดในเรื่องอ่ืน ๆ 
ประธำนสภำเทศบำล    

นำยสัญญำ  เทวภักดิ์   ถามถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผ่านมา 
สมำชิกสภำฯ    

ที่ประชุม   ปลัดเทศบาลต าบลที่วังขอเวลาในการรวบรวมรายละเอียดและจะแจ้งให้ที่ 
    ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป  
 
ปิดประชุม   12.30 น.  
 
    ลงชื่อ                                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 
     
 

    ลงชื่อ.........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายบุญสม  วังบัวทอง) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยบุญสม  วังบวัทอง) 
ประธำนสภำเทศบำล 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1. นายนิทน  สระบัว 
2. นายสัญญา  เทวภักดิ์ 
3. นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ 

 
 


